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 . ٌحٌى بن بهون حاج امحمداألستاذ
  جامعة ؼرداٌة -قسم اللؽة واألدب العربً    
   

 ودراسةً تجربتً مع التراث الجزائري، جمعاً وتحقٌقاً 
 تحقٌق حاشٌة سلٌمان الجربً نموذجاً 

 
 الملخص:

هذه الورقة البحثٌة هً محاولة لعرض جزء من تجربتً المتواضعة  
فً حقل تحقٌق التراث المخطوط، وهً موجهة أساساً للطلبة والباحثٌن فً مرحلة 
الماستر ومدارس الدكتوراه، القصد منها تحفٌزهم على اقتحام ؼمار التراث 

همة فً إعداد نخبة منهم ُتعنى بجمع وتحقٌق تراثنا المكّدس فً الخزانات؛ والمسا
 وبخاصة فً صحرابنا الكبرى...

أما تجربتً المتواضعة مع المخطوط فقد انطلقت فٌها من مرحلة اللٌسانس؛ إذ 
حققت القصٌدة الحجازٌة للشٌخ أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن إبراهٌم الوارجبلنً كمذكرة 

بمناسبة الجزابر عاصمة  2007بعتها الحقاً فً سنة ؛ وط2001تخرج سنة 
للثقافة العربٌة؛ ثم واصلت دراساتً العلٌا فً مرحلة الماجستٌر وتخصصت فً 
"تحقٌق المخطوطات" بجامعة الجزابر، وتوجت هذه المرحلة بجمع وتحقٌق 

م(، وهو دٌوان ثرّي 1817ودراسة لدٌوان الشٌخ إبراهٌم بن ِبحمان الٌسجنً )ت:
بمناسبة الجزابر عاصمة للثقافة  2007نّوع األؼراض، طبع أٌضاً سنة ومت

العربٌة، وفً مرحلة الدكتوراه تفرؼت لتحقٌق ودارسة لكتاب نفٌس فً الببلؼة 
العربٌة هو حاشٌة سلٌمان الجربً على مختصر التفتازانً، نوقشت األطروحة 

العربٌة بالقاهرة  بتقدٌر مشرؾ جداً، وطبع الكتاب بدار اآلفاق 2013فً جوان 
، وسٌكون بحول هللا فً معرض الجزابر الدولً للكتاب نهاٌة شهر 2014صٌؾ 

 أكتوبر بحول هللا وقوته.
وخبلل فترة التحضٌر للدكتوراه قمت بتحقٌق ودارسة لبعض اآلثار المخطوطة، 
ٌّمة فً بعض أعراؾ وعادات وادي مٌزاب تؤلٌؾ  منها على الخصوص: رسالة ق

(؛ وكذا "دٌوان 2009ي؛ ابن بلدة العطؾ بؽرداٌة )طبعت سنة الشٌخ القراد
م(؛ 1947الؽرٌب" )شعر ملحون( للشاعر عمر بن عٌسى بلعٌد البرٌانً )ت:

 .2010طبع سنة 
 عناصر البحث:

 تحقٌق التراث المخطوط؛ أضواء على الطرٌق. -
 المخطوطات فً مٌزاب بٌن الواقع والمؤمول. -
 ُعّدة المحقق وأدواته. -



 الدراسات المحّققة )ملخص عن مجمل المنجزات(. -
 تجربتً فً تحقٌق مخطوط حاشٌة سلٌمان الجربً على مختصر التفتازانً. -
 طموحات وآفاق فً مشوار البحث العلمً. -
 توصٌات. -

آمبلً أن ٌتحقق الؽرض المرجو من هذا البحث، وأن ٌستفٌد الطلبة من التجربة 
ٌطلع على هذه الدراسة فٌدلّنً إلى ما ؼفلت عنه المتواضعة، وأن ٌوجهنً من 

 فؤسلكه وأواصل المسٌرة.
 
 تحقٌق التراث أضواء على الطرٌق: -1

لقد كثر الحدٌث فً السنوات األخٌرة عن المخطوطات، كما ظهرت اهتمامات 
جّمة ومبادرات عّدة نحسبها طٌبة ألنها ُتعنى بالمخطوطات كمادة تراثٌة وموروث 
حضاري، ٌرمز إلى جهود السلؾ فً نشر الثقافة، وقد اتجهت البحوث المتعلقة 

استه كوثٌقة مادٌة أثرٌة بالمخطوط إلى تحقٌق نّصه، كما اقتصر بعضها على در
حضارٌة تعطً صورة معبرة عن مختلؾ مجاالت الحٌاة السٌاسٌة والدٌنٌة 

 والثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة..إلخ. 
إن المخطوط سجلٌّ حافٌل ٌحفظ األحداث وٌرصد مجرٌات التارٌخ  

وٌواكب التطور الحضاري وٌقرب بٌن الجماعات التً تفصلها مسافات أو ٌحول 
ٌنها زمن، وهو وثٌقة مكتوبة ٌمكن باالطبلع علٌها االقتراب من عصر صاحب ب

المخطوط ومكانه، ومن معرفة تفاصٌل دقٌقة عن الحٌاة الفكرٌة واألوضاع 
االقتصادٌة والحالة االجتماعٌة، وٌصلح مصدرا هاما للتؤرٌخ للحضارة ومتابعة 

 تطورها.  
لنُّساخ بكتابة الوحً، وتواصى الناس ففً عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم تشّرؾ ا

ًّ بن أبً طالب لعبد هللا بن أبً رافع: )ٌا عبد هللا ألّق  بإتقان الكتابة، قال عل
دواتك، وأطل شباة قلمك، وفّرج بٌن السطور وقّمط بٌن الحروؾ(. وبعد أن كانت 

خالؾ الثقة عرفا سابدا بٌن الناس لم ٌحتاجوا معه إلى توثٌق، أمر القرآن بُعرؾ م
...فاكتبوهُ قاببلً: 

، ألنَّ التسجٌل ٌحفظ الحقوق، وإجراءات التعامل تقتضً (1)
 وجود الوثابق والمستندات. 

كثرة المدونات وتنوع المخطوطات دلٌل على عمق حضارة األّمة،  ولعل
والمخطوط هو المكتوب بخط الٌد ال بالمطبعة وٌشمل كل نص، فإذا عرؾ عنوانه 
وصحت نسبته إلى مإلفه، تتحدد قٌمته الحضارٌة من خبلل تارٌخ نسخه. وتزخر 

ألن أسبلفهم مكتبات عدٌدة بالمخطوطات وعلى أصحابها فتح األبواب للباحثٌن، 
ٌُشبع منها طبلب العلم نهمهم  لم ٌإلفوا تلك الكنوز لتبقى أسٌرة الخزانات بل ل

 وترى النور محققة وٌستفٌد منها الخلؾ وٌتواصل مسار نشر العلم.



 المخطوطات فً مٌزاب بٌن الواقع والمؤمول: -2
ٌزخر وادي مزاب بالجنوب الجزابري بعدٌد المكتبات وخزانات المخطوط 

صة والعامة، ففً كل قرى مزاب السبعة تقرٌباً توجد كنوز تراثٌة مخطوطة الخا
ووثابق ومطبوعات نادرة...؛ ولتثمٌن تلك الكنوز وصٌانتها والمحافظة علٌها من 
التلؾ واالندثار بادرت جمعٌة التراث خبلل التسعٌنٌات من القرن الماضً إلى 

لباحثون بكثرة، وذلك بعد أن وضع فهارس لبعض الخزانات الهامة التً ٌرتادها ا
أخضعت ما تصل إلٌه من نفابس مخطوطة إلى عملٌة التعقٌم والحفظ...، ثم توالت 
الجهود تباعاً لفهرسة ما بقً من خزانات المخطوط فً قرى مزاب األخرى، إذ 
آزر جهود جمعٌة التراث جمعٌاٌت ومإسساٌت أخرى على ؼرار "مإسسة الشٌخ 

ٌَّش" بؽرداٌة؛ وهما المتخصصتٌن عّمً سعٌد" و"جمعٌة الش ٌخ أبً إسحاق أطف
فً خدمة التراث وصٌانة المخطوط عن طرٌق وضع برامج للتصوٌر الرقمً 

 والضوبً للمخطوط وكذا إعادة الفهرسة... إلخ.
وتتوزع خزانات المخطوطات على عدٌد المكتبات العامة والخاصة فً مختلؾ 

%  25نسبة الربع تقرٌباً أي حوالً قصور الوادي السبعة ووارجبلن، وتقّدر ب
 من إجمالً مكتبات التراث اإلباضً مشرقاً ومؽرباً. 

ورؼم أنَّ المزابٌٌن من أصول أمازٌؽٌة بربرٌة فإنَّ تراثهم المخطوط والمطبوع  
ٌعتّز باعتماد لؽة الضاد والعناٌة بؤصول الدٌن وفروعه، وٌفخر بخدمة اإلسبلم 

عه، لذا فإن التعرٌؾ برجال السلؾ من مإلفٌن والعربٌة وتؤصٌلهما فً مجتم
اخ ووقَّافٌن أمانة فً أعناق الباحثٌن من أبناء اإلباضٌة المؽاربة وؼٌرهم، إذ  وُنسَّ
ال تزال سٌرهم مجهولة عند األقربٌن بله البعٌدٌن، كما أن إحٌاء التراث المخطوط 

جٌال الٌوم أن قد خضع لفترات مّد وجزر وانكماش وانتعاش وتلؾ ونجاة، وعلى أ
تدعم االنتعاش وتنقذ كنوز السلؾ، وأن ال ٌّدخر المسإولون أيَّ مجهود للمساهمة 
فً تحقٌق التراث الثمٌن، وبخاصة مإازرة طبلبنا الجامعٌٌن، وأبارك جهود 
بعض األساتذة والباحثٌن الذٌن بادروا إلى تحقٌق بعض هذه الكنوز وإخراجها من 

 لمطابع والمعاهد.ظلمات الصنادٌق إلى أنوار ا
على أنَّ موضوع تارٌخ المكتبات بمٌزاب موضوع ِبكر ال ٌزال بحاجة إلى دراسة 

 جادة لكشؾ مراحله وخباٌاه، وقد ٌظهر للمتؤمل فٌه ألول وهلة ما ٌؤتً:
عدد المكتبات وخزابن الكتب كبٌر بالنظر إلى الحجم الصؽٌر للمجتمع  -1

 المزابً.
وادي مٌزاب ترجع من حٌث ظهورها إلى عوامل المكتبات والخزابن فً  -2

 منها:
ما ٌدخل فً إطار القٌادة الروحٌة فً كل قرٌة، كخزانات الكتب ِبُدور التبلمٌذ  -

 المنتظمة بقرب المساجد.



وإما للنشاط العلمً لبعض العلماء ومحّبً العلم، إذ ٌشرفون على إنشاء مكتبات  -
د بن ٌوسؾ بن باحمد بن أٌوب خاصة تبقى من بعدهم، كخزانة الشٌخ داو

هـ( بالقرارة، 1243هـ( بالعطؾ، وخزانة الشٌخ بلحاج بن كاسً )توفً: 12)ق
هـ( ببنً ٌزجن، وخزانة الشٌخ َباَبه 13وخزانة الشٌخ محمد بن عٌسى أزباْر )ق

 هـ( بؽرداٌة، وؼٌرها كثٌر...1280بن ٌونس )توفً: 
ى مستوى وادي مٌزاب _بؽضِّ أقدم خزابن الكتب التً كشؾ البحث عنها عل -3

النظر عن وجودها أو اندثارها_ ٌرجع تارٌخ نشؤتها إلى القرن العاشر الهجري، 
 وقد توصلنا إلى حصر ذلك فً:

خزانة دار التبلمٌذ بؽرداٌة، التً أشرؾ على تؤسٌسها الشٌخ سعٌد بن  -1 
، هـ( عندما هاجر من موطنه جربة واستوطن مٌزاب927علً الجربً )توفً: 

حٌث كون نهضة علمٌة آتت ثمارا ٌانعة من بعده، قال الشٌخ إبراهٌم أبو الٌقظان 
_رحمه هللا_: "...وقد ترك الشٌخ كثٌرا من نفابس الكتب التً ٌمتلكها حبساً فً 
خزانة دار التبلمٌذ بؽرداٌة بخطه فً نص الوقؾ، فكان نفعها عاًما وخٌرها 

 .(2) ة فً ؼرداٌة..."شامبلً لجمٌع األجٌال العلمٌة المتعاقب
خزانة الشٌخ سعٌد بن علً الجربً الشخصٌة، إذ اعتنى بجمع العدٌد  -2 

من الكتب القدٌمة وتركها وقفا بٌد أبنابه وحفدته وهذا إلى جانب إشرافه على 
إنشاء مكتبة دار التبلمٌذ السابق ذكرها، ومبادرة الشٌخ عمً سعٌد ُتعتبر مبادرة 

ة[ بوادي مٌزاب، وهً فً علمنا أقدم مكتبة على مستوى مبّكرة للمكتبات ]العام
قرى مٌزاب، لٌس بالنظر إلى ُمنشبها فحسب بل إلى الكتب التً كونها بها وبخط 

 ، وذلك قبل وفاته.(3)ٌده
خزانة الشٌخ أحمد بن موسى الشهٌر بـ"الشٌخ الِمٌَؽْر"، ببلدة العطؾ،  -3 

ًٌّا سنة  قظان _رحمه هللا_: "...وقد ترك خزانًة هـ(، قال الشٌخ أبو ال970ٌ)كان ح
حافلًة بنفٌس الكتب فً جمٌع الفنون النقلٌة والعقلٌة، ومن األسؾ أنه أتت علٌها 

 .(4) أٌدي التبلشً..."
خزانة الشٌخ الحاج محمد بن سعٌد الشهٌر بـ"الشٌخ بالحاج" ببنً  -4 

، وقد عثر (5)هـ(، إذ تشٌر بعض التقاٌٌد إلى أنه خلّؾ خزانة كتب10ٌزجن )ق
على كتب له كثٌرة نسخها فً ؼضون القرن العاشر الهجري سواء فً مٌزاب أو 

 فً جربة عندما رحل إلٌها للدراسة، كما ُعثر على طابفة من الكتب ُنسخت له.
 :(6)المكتبات القدٌمة ببلدة ؼرداٌة

بالنسبة لبلدة ؼرداٌة نشطت بها حركة نسخ الكتب وجمعها وإنشاء  
ًّ الخزابن وا لمكتبات نتٌجة لتوسع الحركة العلمٌة وازدهارها، وهذا كؤثر إٌجاب

من آثار النهضة الفكرٌة التً أقامها الشٌخ عّمً سعٌد الجربً، وفً هذا الصدد 
ٌمكن حصر قابمة بؤسماء خزابن الكتب القدٌمة التً كانت مراكز لئلشعاع 



القلٌلة والشحٌحة الثقافً، وذلك من خبلل بعض التقاٌٌد على بعض المخطوطات 
فً هذا المجال، أو البقاٌا الماثلة من بعض هذه الخزابن إلى ٌومنا، وهذه الخزابن 

 هً كاآلتً التً رتبنا أسماءها زمنٌا:
اْرْت ْن إِْرَواْن( .1  .(7) خزانة دار التبلمٌذ )َتدَّ
 هـ(.927خزانة الشٌخ عمً سعٌد )ت: .2
 كتب جامع الشٌخ عمً سعٌد. .3
 هـ(.1150-1050الشٌخ كاسً بن أٌوب ) خزانة .4
 هـ(.1206خزانة الشٌخ أبً بكر بن ٌوسؾ الؽرداوي )ت: بعد  .5
 هـ(.1200خزانة الشٌخ الحاج عمر بن صالح القاضً )ت: بعد  .6
 هـ(.1207كتب الشٌخ َباَبه بن محمد بن أبً القاسم الؽرداوي )ت:  .7
 .(8)خزانة الُحجاج .8
 .(9)خزانة الوقؾ .9
 .خزانة مشابخ ؼرداٌة .10
 هـ(.1280خزانة الشٌخ َباَبه بن ٌونس الؽرداوي )ت:  .11
 هـ(.1325خزانة الشٌخ الحاج أبً بكر بن مسعود الؽرداوي )ت: .12

 مجموع المكتبات بوادي مٌزاب:
مكتبة، وهً تتنوع بٌن العام  118ٌبلػ عدد المكتبات بوادي مٌزاب أزٌد من 

 والخاص، وٌمكن تقسٌمها كاآلتً:
 ببنً ٌزجن. عامة؛ مثل: مكتبة القطب .1
 تابعة للعشابر؛ مثل: مكتبة آل ٌّدر ببنً ٌزجن. .2
تابعة للمعاهد والمدارس الحرة؛ مثل: مكتبة اإلصبلح بؽرداٌة والحٌاة  .3

 بالقرارة.
تابعة للمساجد؛ مثل: مكتبة إِْرَواْن )دار التبلمٌذ( بالعطؾ، ومثٌبلتها  .4

 موجودة فً كل قرى الوادي.
مكتبة جمعٌة الشٌخ أبً إسحاق إبراهٌم تابعة للجمعٌات الثقافٌة؛ مثل:  .5

ٌَّش بؽرداٌة.  أطف
خاصة؛ مثل: مكتبة األستاذ الحاج سعٌد بؽرداٌة، والشٌخ المّطهري  .6

 بملٌكة، والمختار الحاج الناصر ببنً ٌزجن؛ وهً فً ازدٌاد مستمر.
وقد أحدثت بعض الجمعٌات الناشطة فً مجال حماٌة المخطوطات فرق بحٍث، 

ٌّرة أن تتوصل إلى وضع العدٌد من الفهارس استطاعت بفضل هللا  وإرادتها الخ
العلمٌة للخزابن والمكتبات، وهذا بعد أن أقامت أٌاماً دراسًٌة مؽلقًة، واستدعت 
إلٌها األساتذة والباحثٌن ذوي االهتمام بمجال التراث والمخطوطات؛ ومن أبرز 

 هذه الجمعٌات:



العملٌة فً مطلع التسعٌنٌات، وبالضبط . جمعٌة التراث بالقرارة، والتً باشرت 1
، بادرت إلى وضع مشروع سّمته "نحو دلٌل مخطوطات (10)م1992فً أواسط 

لت لعمل أكادٌمً ومنهجً متمٌز تحت إشراؾ: د.محمد  وادي مٌزاب"، فؤصَّ
صالح ناصر ود.محمد عٌسى وموسى، فجمعت إلٌها سواعد المخلصٌن الذٌن 

عالم المخطوطات بداٌة بالفهرسة، لٌتعمقوا فٌها قّدموا جهدهم للتراث، وولجوا 
دراسًة وتحقًٌقا فً أبحاثهم األكادٌمٌة بعد ذلك، وقد ظهر أول فهرس مطبوع لها 

، إال أنه لم ٌخلو من بعض النقابص وذلك ألن خدمات الكمبٌوتر لم 1994سنة 
 .(11)تكن متطورة بالشكل المعهود حالٌاً 

؛ وقد (12)1999الشٌخ عمً سعٌد فً أواخر التسعٌنٌات، أواخر  . مإسسة2
قطعت أشواطاً مهمة فً هذا المجال وال تزال تطور خدماتها وتستدرك النقابص 

 وتقوم بطبع الفهارس واستصدار بعضها فً أقراص مدمجة خدمة للباحثٌن.
ٌَّش لخدمة التراث بؽرداٌة، وا3 لتً . جمعٌة الشٌخ أبً إسحاق إبراهٌم أطف

استطاعت أن تستدرك معظم النقابص التً ظهرت فً األعمال السابقة، بل أكثر 
من هذا فقد وفقت إلى التصوٌر الرقمً لعدٌد الخزابن والمكتبات خدمة للباحثٌن 
وتسهٌبل للعمل علٌهم فً اختٌار المخطوط المراد طبعه أو تصفحه على 

 الكمبٌوتر...
المخطوطات المرقمة أسمته "برنامج ومإخراً أنشبت نظاماً خاصاً لتسٌٌر 

مخطوط  8768وهو محرك بحث متطور ٌجمع بٌن دفتٌه أزٌد من  (13)البّرادي"
ستمً" وهو محرك بحث شامل لكل  (14)فً مختلؾ الفنون، ومإخراً محرك "الرُّ

قاعدة بٌانات الجمعٌة؛ ومثل هذه المبادرات الطٌبة من الواجب تدعٌمها 
طرنا هذا وفً كامل األقطار اإلسبلمٌة حتى نحفظ وتشجٌعها، وتعمٌمها فً ق

 لؤلجٌال رسالة السلؾ فً تبلٌػ العلم وأمانة الدٌن.
 ُعّدة المحقق وأدواته: – 3

لكل حرفة من الحرؾ ُعّدة ال ٌستقٌم العمل من دونها، وال ٌعنً أّن من كان لدٌه 
ن  ٌُكوِّ نعة، فالمرء ٌمكنه أن  نفسه كما ٌشاء بشًء من هذه العدة أو تلك َخِبَر الصَّ

ن نفسه رّساماً أو شاعراً أو أدٌبا... فهذه  الصبر والتصمٌم، إالَّ أنه ال ٌقدر أن ٌكوِّ
مواهب رّبانٌة تتولد بالفطرة، ولٌتعّرؾ على هذه العّدة البد أن ٌرافق أهل 
االختصاص بعقله وعمله، وإذا درست باحثاً معدوداً فً أخبلقه وآثاره رأٌت فٌه 

اصة فطرٌة ومكتبٌة وخلقٌة ومهنٌة، وإذا نظرت إلى هذه الصفات صفات خ
وجدتها كثٌرة ووجدت فٌها ما ٌشارك به المختصٌن اآلخرٌن فً كلِّ حقٍل من 
ذكاٍء وعلٍم وثقافٍة عامة وخاصة وتجربة وما إلى ذلك، ومن إخبلص وأمانة وما 

عمله الخاص، ومنها إلٌها ومنها ٌشارك به ؼٌره، ولكنها لدٌه ذات داللة مرتبطة ب
 ما ٌجب أن ٌتفرد به بحكم البحث وهذه الشروط هً:



)أ( الرؼبة: وهً شرط للنجاح فً كل عمل وشرط فً البحث، فإذا فرض علٌك 
البحث فرضاً ضقت به ذرعا وكنت كالمضطهد وٌصعب فً هذه الحالة أن ٌنجلً 

نشوة فبذلت لٌلك من نهارك، أما إذا كنت راؼباً أنست بعملك والزمتك خبلله 
بسب ذلك الجهد؛ إذن الرؼبة شرط ضروري من شروط الباحث الناجح إذ أنها 
تجعل منه متحمسا دإوبا على الجمع والتؤلٌؾ والتحقٌق، أما إذا فُرض علٌه 
الموضوع فرضاً ضاق به ذرعاً فبل ٌحقق الؽاٌة المرجوة منه، وإذا كان الباحث 

ق الؽاٌة التً من أجلها أقرت راؼباً بذل قصارى جهده فً البحث حتى ٌحق
 األبحاث. 

وال ٌعنً هذا حجة رخٌصة ٌتوسل بها الطالب الذي ٌإثر الراحة فقد ٌحسب امرإ 
أنه ؼٌر راؼٍب على التوهم أما إذا بدأ وسار قلٌبلً فإنه ٌكتشؾ حقٌقته فٌحس بمتعة 

نه البحث وٌسره؛ ثم إن قلة الرؼبة ال تكون سببا وجٌها لبلنصراؾ عن البحث، أل
أمر البد منه أما التوفٌق ودرجة التوفٌق فذلك ما ٌقدره األستاذ وٌقدره معه 

 الظرؾ.
)ب( الصبر: ال تنفع الرؼبة وحدها لقطع طرٌق البحث، ألن طرٌق البحث طوٌلة 
وشاقة وما أكثر الراؼبٌن الذٌن ٌنكصون منذ البداٌة، فقد تكون الرؼبة الظاهرة 

ومن هنا وجب أن ٌصحب الرؼبة الصبر على  نزوة عابرة ٌجهل صاحبها كنهها،
المكاره والثبات إزاء المعوقات والمثابرة وبذل الجهد والوقت من دون تؤفؾ أو 

 تذمر فً الجمع والمناقشة والتؤمل حتى بالػ بعضهم فقال: "البحث صبر".
)ت( التتبع وحب االطبلع: ٌجب أن ٌقترن الصبر بالتتبع وحب االطبلع على ما 

وكتب وٌكتب وصدر وما ٌصدر، فعلٌه التفتٌش فً المصادر والمراجع  قٌل وٌقال
وٌقرأ المجبلت والدورٌات، ألنَّ البحث ال ٌعتمد عددا محددا من مشهور 
المصادر، بل البد من الرجوع إلى كتب أخرى تبدو أقل أهمٌة ولكنك قد تجد فً 

على آخرٌن، وال بد زواٌاها ما ٌمكن أن ٌجلو ؼامضا أو ٌفتح بابا أو ٌسّد طرٌقاً 
ٌّاً من  للباحث وهو ٌفتش عن المصادر من االستقصاء فً بحثه فبل ٌزدري أ
المصادر ألنَّ أضؤلها وأحقرها لدى النظرة األولى قد ٌؽدو بعد التحقٌق أشدها 
خطورة وأؼناها بالمعلومات والحجر الذي ٌحتقره البناءون قد ٌصٌر رأس 

 الزاوٌة.
مٌر: البحث أمانة وضمٌر واألمانة أن تنقل رأي ؼٌرك )ث( األمانة العلمٌة والض

فً دقة وتنسبه إلى صاحبه، فبل تشوٌه إذا لم ٌعجبك وال تزوٌق إذا أعجبك وال 
تسرق إذا رأٌته صالحا فتكون بذلك كؤي سارق ٌصدر عن دناءة، وال ٌنجو من 
ٌِّر صٌاؼته ثم  عقاب عاجل أم آجل وال ٌنفعك أن تتصرؾ برأي ؼٌرك وأن تؽ

 تدعٌه ألنَّ ذلك إن ٌخؾ علٌك وعلى آخرٌن فلن ٌخفى على الباحثٌن والناقدٌن.



ٌضاؾ إلى هذه الشروط الحافظة والذاكرة والقدرة على الترتٌب والتصنٌؾ 
والشك والتثبت واإلنصاؾ والموضوعٌة؛ وٌتّوج كل ذلك "الموهبة" أو الملكة 

س بالقراءة والجمع و التؤلٌؾ باستمرار ما ٌإدي إلى التً ٌتمتع بها الباحث المتمرِّ
تفتح مواهبه وٌجعل القارئ إزاء عمل ضخم عمٌق عملت على شده عوامل 

 ...(15)كثٌرة
 الدراسات المحققة: -4

بداٌة اهتمامً بحقل التراث والمخطوطات كانت من حصولً على شهادة 
 ، شعبة آداب وعلوم وإنسانٌة، من ثانوٌة العطؾ1997البكالورٌا فً شهر جوان 

الجدٌدة )ؼرداٌة(، أٌن التحقت بعدها بجامعة عمار ثلٌجً باألؼواط للدراسة فً 
، وقد درجت 2002قسم اللؽة العربٌة وآدابها، إلى أن تخرجت منها شهر جوان 

فً مرحلة اللٌسانس على ٌد ثلّة من خٌرة األساتذة وأنجبهم تدرٌساً وتوجٌهاً ال 
ٌّمة إلى الٌوم؛ وقد توجت المرحلة األولى  زلت أتذكر دروسهم ومحاضرتهم الق

بمذكرة تخرٍج قمُت فٌها بتحقٌق ودراسة للقصٌدة الحجازٌة ألبً ٌعقوب 
هـ( تحت إشراؾ الدكتور الفاضل بدٌار بشٌر؛ وقد 570-500الوارجبلنً )

مّكنتنً العناٌة األولى بالتراث واالهتمام بتحقٌق المخطوطات من االنتقال بعد ذلك 
-2003أٌن واصلت دراساتً العلٌا فً مرحلة الماجستٌر ) إلى جامعة الجزابر

( فً تخصص "تحقٌق المخطوطات" فً حلقة الدكتور الشرٌؾ مرٌبعً؛ 2005
وقد توجت هذه المرحلة أٌضاً بحصولً على شهادة الماجستٌر فً شهر أكتوبر 

، وذلك بعد مناقشة رسالتً للماجستٌر والموسومة بـ"دٌوان ابن 2006من سنة 
ن" جمع ودراسة وتحقٌق، تحت إشراؾ الدكتور محمد بن قاسم ناصر ِبحما

بوحّجام؛ وقد طبعت الرسالة بدار الهدى )عٌن ملٌلة( بمناسبة الجزابر عاصمة 
؛ تحت إشراؾ وزارة الثقافة، وطبعت معها أٌضاً 2007للثقافة العربٌة سنة 

ادها للطبع مذكرتً للٌسانس وهً: "رحلة الوارجبلنً" وذلك بعد تنقٌحها وإعد
ٌَّش فً سلسلة من  والنشر مرفقة بالقصٌدة الحجازٌة للقطب أمحمد بن ٌوسؾ أطف

 ثبلثة أجزاء.
سّجلت فً الدكتواره بجامعة الجزابر؛ بحثً  2007فً شهر سبتمبر من سنة 

الموسوم بـ "حاشٌة سلٌمان الجربً على مختصر التفتازانً" )فً الببلؼة 
راؾ الدكتور الفاضل محمد بن قاسم ناصر العربٌة( دراسة وتحقٌق؛ تحت إش

؛ 2013بوحّجام؛ وقد ناقشت أطروحتً للدكتوراه بجامعة الجزابر شهر جوان 
ًٍّ شهر جوان   2014بتقدٌر مشّرؾ جداً، وقدمتها للطبع بعد تنقٌحها فً كتاب َسن

صفحة؛ وقد  860عند دار اآلفاق العربٌة بالقاهرة؛ وٌقع الكتاب فً حوالً 
ٌث فً هذا البحث تركٌز الحدٌث عن تجربتً فً تحقٌق مخطوط اخترت الحد

حاشٌة سلٌمان الجربً على مختصر التفتازانً )موضوع أطروحتً للدكتوراه( 



فهو حدٌث جداً، وحتى أبرز  2014ألنها آخر عمل قمت به، صدر فً صٌؾ 
 التجربة المتكاملة فً تحقٌق هذه المخطوطة الممٌزة.

 وط حاشٌة سلٌمان الجربً على مختصر التفتازانًتجربتً فً تحقٌق مخط - 5
 سلٌمان الجربً وحاشٌته على مختصر التفتازانً:

بن عبد الرحمن بن سلٌمان المؽربً الجربً السمومنً )أبو الربٌع( هو سلٌمان 
م(، من علماء جربة بتونس، ابتدأ 16هـ/10، )ق: (16)الشهٌر بـ"سلٌمانالجربً"

بلده، ثم بجامع الزٌتونة، ثم انتقل إلى مصر سنة حٌاته العلمٌة بالدراسة فً 
م، لٌنهل من معٌن جامع األزهر العامر ومدرسة الجٌعانٌة ببوالق 1510هـ/916

على ضفاؾ النٌل، على ٌد الشٌخ أبً الحسن علً بن إبراهٌم الكٌبلنً المصري، 
ر ولما رجع إلى جربة، وقد صاوهناك أخذ العلوم العقلٌة حتى تضلع فً بعضها، 

س بمدرسة الجامع الكبٌر بجربة.  عالِماً ُمحقِّقاً _كما وصفه بذلك أبو الٌقظان_، درَّ
م( فً كتابه: "توشٌح الدٌباج 1600هـ/1008وٌعّرفه بدر الدٌن القرافً )ت: 

وحلٌة االبتهاج" بما ٌؤتً: "الجربً: سلٌمان بن ]عبد الرحمن[ الجربً، كان 
ت القدم فً أشؽال الطلبة، نزل بالشٌخونٌة كامبلً، فاضبلً، مشهور الفوابد، ثاب

بمصر، وعكؾ الناس علٌه، وصنَّؾ وأجاد؛ كتب حاشٌة على المتوسط، وأخرى 
على المختصر؛ شرح التلخٌص شرحاً على إٌساؼوجً وشرحاً على الكافٌة، 

 .(17)وؼٌر ذلك، توفً رحمه هللا"
الجٌزي )ت: ومن أبرز تبلمذة سلٌمان الجربً: زٌن بن أحمد بن موسى 

م(؛ وقد وصفه بدر الدٌن القرافً فً كتابه "توشٌح الدٌباج" بما 1569هـ/979
ٌؤتً: "وأخذ العلم عن ؼٌرهما أٌضاً كالشٌخ سلٌمان الجربً صاحب الحاشٌة على 

 ؛ وله تآلٌؾ عدٌدة أشهرها:(18)مختصر المعانً والمتوسط"
 (19)شرح كتاب إٌساؼوجً - أ

الدٌن األبهري فً المنطق، وقد اشتهر هذا الكتاب  هو شرٌح لكتاب الشٌخ أثٌر
بـ"شرح سلٌمان الجربً"، وكان ُمعتمداً فً جامع الزٌتونة لقٌمته العلمٌة، وتوجد 

م(؛ وقد سّمى سلٌمان 1928هـ )1347منه طبعة حجرٌة بالمطبعة التونسٌة 
باجة: الجربً مإلََّفه هذا بـ"تقٌٌدات" وسّماه "رسالة"، وفً ذلك ٌقول فً الدٌ

"...أما بعد؛ فهذه تقٌٌدات على متن إٌساؼوجً للشٌخ أثٌر الدٌن األبهري _بّرد هللا 
ثراه_، وجعل الجنة مثواه؛ تجري منه مجرى الحاشٌة؛ جمعتها مما تلقٌته من لفظ 
رٌن، قدوة المخلصٌن، وربٌس المحققٌن، جمال العرب  األستاذ، آخر العلماء المتبحِّ

بن إبراهٌم الكٌبلنً بلداً ومنشاً، المصري داراً ومسكناً، والعجم، أبً الحسن علً 
ال زالت رباع العلوم بلطابؾ نكته ما هو له، وأرحام الحكم بعواطفه مبلوله، وكان 
أّول مجلٍس سمحت به األٌام فً قراءتً هذه الرسالة عنده؛ ٌوم اإلربعاء ثانً 



ة النبوٌة...، وذلك عشر صفر المبارك سنة ثبلث عشرة بعد التسعمابة من الهجر
 .(20)بالمدرسة الجٌعانٌة بشاطا بحر النٌل ببوالق من أعمال مصر المحروسة"

وتوجد نسخ مخطوطة من هذا الشرح أو الحاشٌة بـالمكتبة األزهرٌة فً مصر، 
، ونسخ أخرى عدٌدة (21)ونسخة أخرى بنفس المكتبة، ومكتبة جّدة بالسعودٌة

 تونس، ووادي مٌزاب جنوب الجزابر.مطبوعة ومخطوطة فً مكتبات جربة ب
 مخ( وهً موضوع أطروحتً للدكتوراه.حاشٌة المختصر للتفتازانً) -ب

لقد وقفت على نسٍخ عدٌدة من هذه الحاشٌة، فصورت بعضها وعرفت مكان 
تواجد معظمها، إذ انتشرت حاشٌة الجربً فً أؼلب أقطار العالم اإلسبلمً، 
، وسارت إلى أوطان عّدة فً نفس الفترة  ًٍّ وقطعت رحلة مكوكٌة فً ظرؾ قٌاس

، ونحن نعرؾ بؤنه التً ألّفت فٌها، وهو ربما دلٌل على أهمٌتها ورواجها آنذاك
ٌُسافر أو ٌرتحل إلى األوطان البعٌدة.    لٌس كلُّ كتاٍب 

وإذا ذهبنا نستقصً شؤن هذه الحاشٌة وشؤن مإلِّفها، استؽربنا من قلة ذكر 
واضعها فً معاجم األعبلم التً جاءت بعده وفً كتب طبقات المإلفٌن 

وفً جربة والمدّرسٌن فً مصر؛ هنالك حٌث برز وقضى ردحاً من الزمن، 
مإلفها وظل مؽموراً رؼم رواج  لم ٌشتهرف !وتونس أٌن ولد وعاش بقٌة حٌاته؟

حاشٌته، وهو ما ٌطرح أسبلة عدة حول شخصٌة الجربً وسبب ؼفلة أصحاب 
معاجم األعبلم عن ذكر هذا المإلؾ ونشاطه الفكري والتعلٌمً فً مصر وِجربة، 
وأملنا أّن األٌام القادمة ستسعفنا بالمزٌد من الحقابق عنه وعن أعبلم آخرٌن فً 

 مثل حاله.
ت النسخ المخطوطة بحسب أهمٌتها وأشرت إلى كّل نسخة بحرؾ من اسم وقد رتب

ناسخها أو مكان وجودها حتى ٌسهل التفرٌق بٌنها أثناء التحقٌق ومقابلة النسخ، 
ٌَّدت به عدد األوراق، والمقٌاس، والمسطرة، مع ذكر اسم  ا الوصؾ فقد ق أمَّ

خ التؤلٌؾ إن جاد الناسخ الناسخ وتارٌخ النسخ والتملّك وتارٌخه إن ُوجد، وتارٌ
به، مع الوصؾ الشكلً للنسخة على مستوى الخط وحالة المخطوطة، وذكر 
رر  بعض المعطٌات التقنٌة التً تكون واردة فً المخطوطات كنظام التعقٌبة، والطُّ

 والتعالٌق ونحوها.
 النسخ المعتمدة فً التحقٌق:

اسم صاحبها أو لقد رمزت إلى كل نسخة مخطوطة بحرؾ هجابً ٌتناسب مع 
اسم المكتبة التً ٌوجد بها المخطوط، أو اسم البلد الذي فٌه المكتبة، وهً منهجٌة 

، إذ ٌختار المحقق أبرز حرٍؾ فً الكلمة التً (22)معروفة فً تحقٌق النصوص
 اختارها لجلب االنتباه والتذكٌر مباشرة بالمخطوطة.

وهً محفوظة فً خزانة مخطوطات دار التبلمٌذ )إروان(  )أ(: النسخة أولً 
 .196تحت رقم: إبؽرداٌة؛ 



 وقد رمزت لها بالحرؾ )أ( نسبة إلى دار "إروان" أو دار التبلمٌذ.
 هـ.932صفر الخٌر  20معلومات النسخ: د.نا/ نهار الثبلثاء 

سم/نسخ مشرقً مصري واضح/أسود، 15.7×20.7سطر، 23ق، 251
 تور األول.قرمزي، أحمر/مب

ح.ح متوسطة، الورق مصقول، والجلدة منفصلة وأقلُّ مقاساً، نظام التعقٌبة مّتبع  *
 ومتسلل.

 مبلحظات: 
نقل الناسخ من نسخة المإلؾ، وقد ذكر فً آخر الحاشٌة تارٌخ الفراغ من  *

هـ 917التؤلٌؾ الموافق للٌوم الرابع من جمادى اآلخر بعد صبلة الجمعة من سنة 
م(، لكنه أثبت سنة النسخ كالتالً: "سنة اثنٌن وتسعمابة"، وهو 1511أوت  29)

ؼٌر معقول، والثابت أنه سهٌو من الناسخ إذ ال ٌمكن الجمع بٌن هذا التارٌخ 
وتارٌخ التؤلٌؾ المذكور والصواب هو: "اثنٌن وثبلثٌن وتسعمابة، بمعنى أنه سها 

 عن تسجٌل عشرات تارٌخ النَّسخ. 
نسخة المإلؾ مباشرة، وهو ما ٌرفع من قٌمتها العلمٌة النسخة منقولة من *

 والتارٌخٌة.
فً الهامش تصحٌحات وُطرر بخطٌن مؽربٌٌن أحدهما بقلم الشٌخ ضٌاء الدٌن  *

 .(23)عبد العزٌز الثمٌنً
 قدر كراٍس واحٍد. 99البتر فً األول قدر ثبلث كرارٌس، وفً الوسط بعد ق *
بعض المفردات وبخاصة لفظتً: إلى آخره تتمٌز هذه ن)أ( ون)ؾ( باختصار  *

 = إلخ؛ وحٌنبٍذ = ح.
فً وجه الورقة األخٌرة تملّك باسم عمرو بن محمد الشماخً الذي اشتراه من  *

الشٌخ علً البرادي، وفً ظهرها كذلك نقرأ ما ٌلً: "انتقلت هذه الحاشٌة المباركة 
وماٍل مقبوٍض  من مالكها األول إلى ٌد مالكها كاتب الحروؾ؛ بشراء صحٌحٍ 

 هـ".1193بالرضا والتسلٌم؛ أبً القاسم بن سعٌد بن ٌحً الشماخً، فً شعبان 
تعمد الناسخ عدم تسجٌل اسمه تواضعاً وتحقٌراً لنفسه كما جاء فً األخٌر، وفً  *

ظهر الؽبلؾ نجد العبارة اآلتٌة: "عارٌة بٌد راجعاً إلى عّمنا عٌسى بن عبد 
اجح أنه عٌ  سى بن الشٌخ عبد العزٌز الثمٌنً _رحمه هللا_.العزٌز"؛ والرَّ

، ببنً ٌزجن، (24)وهً نسخة خزانة مخطوطات الشٌخ ببانو )ث(: النسخة ثانٌاً 
ببنً ٌزجن،  (25)بؽرداٌة، وهً ضمن محفوظات مكتبة الشٌخ الحاج صالح لعلً

 بؽرداٌة.
الدٌن وقد رمزت لها بالحرؾ )ث( لما تحوٌه من ُطرر عدٌدة بخط الشٌخ ضٌاء 

عبد العزٌز الثمٌنً، وهو ما ٌفٌد مراجعته وتصحٌحه لها، وربما قد دّرس بها 
 طلبته.



 معلومات النسخ:
سطر فً  34إلى  27سم، 15.2×21.5ق، المقٌاس: 143عدد األوراق: 

الورقة، الخط مؽربً مقروء، به عناوٌن جانبٌة كالفصول واألبواب، حالة الحفظ 
 األطراؾ والؽبلؾ بجلدة واحدة.متوسطة، ببعض الورق تآكل فً 

 هـ.1090معلومات النسخ: د.نا/ د.م.ن/ أوابل جمادى الثانً 
 مبلحظات:

ُطرر وتعالٌق متنوعة بخط الشٌخ ضٌاء الدٌن عبد العزٌز فً هامش النسخة  *
الثمٌنً، وهو ما ٌفٌد مراجعته وتصحٌحه لها، ولفظة "قؾ" تتكرر بالهامش أٌضاً 

 كان ٌدّرس بها طلبته. وهو ما ٌفٌد بؤنه ربما
، بمكتبة الشٌخ بلحاج (26)وهً محفوظة فً خزانة الشٌخ ازبار )س(: النسخة ثالثاً 

، وقد رمزت لها بالحرؾ )س( نسبة إلى ناسخها: 451ببنً ٌزجن، تحت رقم: 
 .(27)سعٌد بن سعٌد البللوتً النفوسً

واضح/ أسود  /ن. مؽرب15.5ً×21 –س 24 -ق 238معلومات النسخ: 
 وأحمر/ كامل.
الناسخ: سعٌد بن سٌعد البللوتً النفوسً/ د.م.ن/الثبلثاء، آخر شهر صفر 

 هـ.1137
 مبلحظات: 

ورد فً ظهر الورقة األولى: "هذه حاشٌة الشٌخ سلٌمان الجربً، شارح  *
، قّدس هللا روحه وهدانا وإٌاه (28)إٌساؼوجً، ومحشًِّ المحلً عن جمع الجوامع

 الرضا والؽفران".لدٌن 
نسخ الناسخ الكاتب لصدٌق له هو: أبو القاسم بن محمد المصعبً؛ مما ٌدّل على  *

أنَّ المخطوط قد ُنسخ فً مصر ثم انتقل إلى "اللوت" بجبل نفوسة من القطر 
 اللٌبً، وهو مسقط رأس سعٌد بن سعٌد البللوتً النفوسً.

رٌة، بجمهورٌة مصر العربٌة؛ وهً محفوظة بمكتبة اإلسكند )ك(: النسخة رابعاً 
ج، الرؾ: ببلؼة، رقم الكتاب: 2041، متسلسلة: 62560نمرة وصول الكتاب: 

33. 
رمزت لها بالحرؾ )ك( نسبة إلى مكان وجودها: اإلسكندرٌة، وأبرز حرؾ فً 

 الكلمة هو "الكاؾ".
 معلومات النسخ:

 /ن. مشرقً واضح/ أسود وأحمر/ كامل.15.5×21 –س 23 -ق 229
هـ، ولعلها قدمت من الشام إلى 12سخ: د.نا/ د.م.ن/د.ت.ن ولعله خبلل ق النا

 العراق بحسب التملٌكات.
 مبلحظات: 



فً وجه الورقة األولى تملٌكة فٌها: "الحمد هلل وحده، بعد أن ملكته بالشراء  *
الشرعً بثمن قدره ثبلثة عروس، فً أوابل شهر ربٌع األول سنة سبع وثبلثٌن 

؛ (29)ه( وهبته بالهبة الصحٌحة الشرعٌة...]      [ البان1137ًومابة وألؾ )
 جعله هللا من العلماء العاملٌن، وأنا الفقٌر إلى كرم ربه...

فً وجه الورقة األولى تملٌكة أخرى فٌها: "فً نوبة فقٌر ألطاؾ الملك العلً،  *
 ".(30)هـ1182محمد البكري الحموي ابن السٌد علً؛ فً ربٌع الثانً 

حاشٌة الورقة األخٌرة من المخطوطة تملٌكات وتوقٌؾ فً سبٌل طلبة العلم، فً  *
منها: "فاعلم أٌها الناظر فً هذا الكتاب قد أوقفهما الحاج عبد هللا وأخٌه الحاج 

على روح والدٌهم وقٌؾ هلل  (31)محمد أمٌن أبناء المرحوم الحاج عمر التكرٌتً
ٌّاً... فً تعالى على طلبة العلم من أهل السنة والجم اعات؛ وقفاً صحٌحاً شرع

 م(.1792ه"؛ )فبراٌر 1206جماى اآلخر 
؛ وهً من مقتنٌات الخزانة الحسنٌة بالمشور الملكً )ؾ(: النسخة خامساً        

 .1891بالرباط، المؽرب. رقمها: 
وقد رمزت لها بالحرؾ )ؾ( نسبة إلى ناسخها وهو: محمد بن علً الفرجً 

 المؽرب األقصى.؛ وهو من (32)الؽماري
 معلومات النسخ:

بداٌة المخطوطة: "قال الشٌخ اإلمام العالم المتفنن؛ أبو الربٌع سلٌمان بن عبد 
 الرحمن بن سلٌمان الجربً _رحمه هللا تعالى ورضً عنه_، قوله: نحمدك...".

آخرها: "...على صاحبها أفضل الصبلة وأزكى التحٌات؛ وذلك بمدرسة شٌخون 
هرة المحروسة باهلل تعالى؛ نجز والحمد هلل حق حمده، والصبلة رحمه هللا بالقا

والسبلم على سٌدنا وموالنا محمد نبٌه وعبده؛ على ٌد عبٌد هللا وأقل عبٌده؛ محمد 
بن علً الفرجً ]الؽماري[ رضا هللا له وعلمه علماً نافعاً بجاه سٌد األولٌن 

 (33)لٌماً؛ بفاس الجدٌدواآلخرٌن سٌدنا وموالنا محمد صلى هللا علٌه وسلم تس
؛ فً السابع والعشرٌن من ذي القعدة الحرام سنة (34)_آمنه هللا تعالى_؛ بمدرسته

 18ثمانٌن وألؾ من الهجرة النبوٌة على صاحبها أفضل الصبلة والسبلم"؛ )
 م(.1670أبرٌل 
 /ن. مؽربً واضح/ أسود وأحمر/ كامل.15.5×21 –س 35 -ق 119

ذي القعدة  27رجً الؽماري/ فاس الجدٌد؛ المؽرب/ الناسخ: محمد بن علً الف
 هـ.1080

 مبلحظات على النسخة:
 ظ 161ظ إلى 42المخطوطة تقع ضمن مجموع به كتابٌن، وتبدأ الحاشٌة من  *
 النسخة موثقة وعلٌها ُطرر وتعالٌق، كما ٌبدوا أنها قوبلت بنسخ أخرى. *
ًّ برتقالً اللون. *  تتمٌز النسخة بكثرة العناوٌن الجانبٌة وهً مكتوبة بخط جل



الناسخ صاحب مدرسة بفاس الجدٌد كما أفاد بذلك وهو ما ٌرفع من قٌمة  *
 المخطوطة.

الراجح أٌضاً وجود نسخ أخرى بالمؽرب، ألّن الناسخ قد نقلها من نسخة مؽربٌة  *
 بفاس.

 ً مكتبات عالمٌة:نسٌخ أخرى من حاشٌة الجربً ف
 وادي مٌزاب؛ الجزائر:

ثبلث نسخ أخرى فً خزانة دار التبلمٌذ أو الخزانة العامة بؽرداٌة تحت رقم: 
 إ158 -إ 46 -إ 13

الجربً/ حوالً منتصؾ  (35)ق، نا: سلٌمان بن حرز هللا القبلل8ًإ : 13 -
 هـ/ مبتورة اآلخر.12ق
 هـ/ ن.مؽربً/ مبتورة األول واآلخر.11ق ق، د.نا/د.ت.ن؛ حوال76ًإ : 46 -
 هـ/ن.مشرقً/ مبتورة األول واآلخر.11ق، د.نا/ د.ت.ن/ حوالً ق91إ : 158 -

 تونس:
 .18252نسخة المكتبة الوطنٌة تونس أو دار الكتب الوطنٌة بتونس، رقم الكتاب: 

وقد رمزت لها بالحرؾ )ح( نسبة إلى آخر مبلّكها وهو: حسن حسنً عبد 
؛ وقد كان هذا المخطوط ضمن مقتنٌات مكتبته التً أهداها (36)التونسًالوهاب 

 لدار الكتب الوطنٌة بتونس.
/ن. فارسً واضح/ أسود/ 15.5×21 –س 23 -ق 187معلومات النسخ: 

 كامل.
هـ، الراجح أنها قدمت من العراق 12الناسخ: د.نا/ د.م.ن/د.ت.ن ولعله خبلل ق 

 أو ببلد فارس.
 مبلحظات: 

فً وجه الورقة األولى تملٌكات عدة منها: "دخل فً سلك نوبة العبد الفقٌر إلى  *
 م(.1815ه"؛ )1230، سنة 25110رّب العباد: علً الحداد؛ بثمن قدره 

فً وجه الورقة األولى تملٌكة أخرى فٌها: "قد دخل فً ِسلك ُملك الفقٌر إلى  *
ن قورد علً؛ ؼفر هللا له الملك القدٌر: علً بن صالح بن الحاج رجب بن حرم ب

 ولوالدٌه...".
ابع * لطؾ هللا سبحانه  (37)وآخر تملٌكة فٌها: "الحمد هلل؛ اشتراه محمد بٌرم الرَّ

 ".306؛ ثمنه: (39)هـ72، فً جمادى األولى عام (38)به؛ من كتب داود
على هوامش بعض األوراق تعلٌقات وُطرر بخط مؽربً مؽاٌر لؤلصل  *

 .المكتوب بخط فارسً
 مركز جمعة الماجد، دبً:



ٌحوي ثبلث نسخ مخطوطة استقدمت من سراٌٌفو عاصمة البوسنة، مصدرها 
، وعلٌها ختم دابري وآخر مستطٌل الشكل فٌه (40)خزانة الؽازي خسرو بٌك

 ")سراٌٌفو(.SARAJEVOعبارة باللؽة البوسنٌة ثم لفظة: "
 640256النسخة رقم:  -1

رمضان  27عبد هللا بن صالح بن عبد هللا/ تا.ن: ق/ الناسخ: 188عدد األوراق: 
 هـ1156

 النسخة مكتوبة بخط الرقعة، وعلٌها حواشً وتعلٌقات بالخط الفارسً. *
 638352النسخة رقم:  -2

 20ق/ الناسخ: محمد بن مصطفى بن محمود بن علً/ تا.ن: 190عدد األوراق: 
 هـ1135صفر الخٌر 

مان بن عبد الرحمن بن سلٌمان المؽربً أولها: "حاشٌة المختصر لموالنا سلٌ
 الجربً السمومنً رحمه هللا تعالى".

آخرها: "وقع الفراغ من إتمام تحرٌر هذه النسخة الشرٌفة علً ٌد العبد الضعٌؾ 
 (41)المفتقر إلى رحمة ربه العلً: محمد بن مصطفى بن محمود بن علً ]المفتً[

، ]رزقنا مجري المتمكن طامعا[ ؼفران الستار الؽفار؛ لٌلة 42)بمدٌنة موستار
من شهر صفر الخٌر سنة خمس وثبلثٌن ومابة وألؾ من هجرة من له  20 االثنٌن

 العّز والشرؾ".
 النسخة مكتوبة بخط الرقعة، وعلٌها حواشً وتعلٌقات بالخط الفارسً. *
 .638264الراجح أّن هذه النسخة منقولة عن النسخة رقم:  *
 .638264النسخة رقم:  -3

ربٌع األول  5ق/ الناسخ: شعبان وارادي ]كذا[/ تا.ن: 176عدد األوراق: 
 هـ.1088

أولها: "هذه حاشٌة المختصر لموالنا سلٌمان بن عبد الرحمن بن سلٌمان المؽربً 
ه"، وؼٌر معلوم سبب اختبلؾ 1084الجربً السمومنً رحمه هللا تعالى، سنة 

 ن النهاٌة.التارٌخ البداٌة ع
آخرها: "قد وقع الفراغ من هذه النسخة اللطٌفة فً شهر ربٌع األول ٌوم الخامس 
منه وهو ٌوم األحد وقت ضحوة الكبرى، سنة ثمان وثمانٌن وألؾ، على ٌد 

 الضعٌؾ: شعبان وارادي ؼفر هللا له.
 النسخة مكتوبة بخط الرقعة، علٌها ُطرر وتعلقٌات بخط فارسً. *
 على النسخة أٌضاً آثار رطوبة. *

 المملكة المؽربٌة
 .3854و 2093نسختان أخرٌان فً الخزانة الحسنٌة بالرباط، تحت رقم: 



النسختان تجارٌتان فٌما ٌبدو، وال تحمبلن أٌة معلومات توثٌقٌة عن ناسخٌها وال  *
، باإلضافة إلى ذلك فإّن الحالة الصحٌة إلحدى المخطوطتٌن تارٌخ النسخ ومكانه..

 متردٌة، إذ اخترقت األرضة أوراقها حتى فسد محتواها.
 مركز نجٌبوٌه

هو مركز الدكتور أحمد بن عبد الكرٌم نجٌب للمخطوطات وخدمة التراث، مقّره 
 فً َدبلن بؤٌرلندا.

؛ ضمن الكتب 157وٌحوز نسخة واحدة من حاشٌة الجربً، تحت رقم: القرص 
 واألجزاء المفردة.

 / د.نا/ د.ت.ن/ ن.مؽربً/كامل.173عدد لوحات المخطوط 
الحالة الصحٌة لهذه المخطوطة متردٌة، والورق مخروم من كل األطراؾ  *

 والجوانب تقرٌبا.
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة

 حاشٌة على المختصر للتفتازانً
 الرحمن بن سلٌمان المؽربً تؤلٌؾ: سلٌمان بن عبد

 أوله: قوله: نحمدك ٌا من شرح صدورنا للمصنفٌن...
آخره: وكذا خواتم السور فً ؼاٌة الحسن ونهاٌة الكمال، ألنها من أدعٌة ووصاٌا 

 وفرابض.. والحمد هلل رب العالمٌن.
تمت حواشً المختصر بحمد هللا وتوفٌقه على ٌد جامعها ومإلفها أقل العبٌد 

ذراعٌه بالوصٌد: سلٌمان بن عبد الرحمن بن سلٌمان المؽربً الجربً  والباسط
السمومنً، عامله هللا بلطفه الخفً وأجراه على عوابد بره الخفً، بعد صبلة 
الجمعة رابع جمادى األخٌر سنة سبع عشرة وتسعمابة؛ وال حول وال قوة إالَّ باهلل 

 العلً العظٌم؛ تمت بحمد هللا.
 مبلحظات:

لوحة/ رقم  216هـ/ 917سنة  (43)ط نسخً معتاد، وبخط المإلؾنسخة بخ *
 .9247الحفظ: 

على الورقة األولى هذه حاشٌة على المختصر للسعد لبعض العلماء وهو  *
 العبلمة الجربً، وهللا تعالى أعلم.

سبحان من نظم هذا الكتاب من فضله؛ فً عضد ملك عبده الفقٌر محمد بن  *
 .(44)هـ76بدٌر، سنة 

على أوالده  (45)لى هامش الورقة الثانٌة فً األعلى: "وقؾ الفقٌر محمد بدٌرع *
 ".(46)ثم على طلبة العلم بالمسجد األقصى، ومقّره الِحلَق ]بداره[

 فً فهرس مكتبة اإلمام محمد بن سعود ورد: النسخة مصورة عن مكتبة القدس. *



نقد، )جامعة اإلمام المصدر: فهرس المخطوطات المصورة فً األدب والببلؼة وال
محمد بن سعود اإلسبلمٌة، عمادة شإون المكتبات، قسم المخطوطات(، وضعه: 

 .479، ص 1987، 1د.عبد الرزاق حسٌن، ط
 (47)مكتبة كوبرلً

 حاشٌة على المختصر للتفتازانً
 تؤلٌؾ: سلٌمان بن عبد الرحمن المؽربً

التلفّظ بالحمد صٌؽتان أوله: قوله: نحمدك ٌا من شرح صدورنا للمصنفٌن فً 
 أحدهما التعجٌز...

 آخره: والحمد هلل الذي جعلنا من المصلٌّن على أفضل المصلٌّن...
 مبلحظات:

 .291إلى  72نسخة بخط الّنسخ، ضمن مجموع به أربع كتب، الحاشٌة من 
الكتاب السابق  باعتبار 20.5×15[، والراجح أنه 17×11المقٌاس: المثبت ]

 وكون الكتب فً مجموع واحد.
سطراَ، ]د.ت.ن[، والراجح أّن هذه الكتب قد ُنسخت فً القرن  21المسطرة: 

 الحادي عشر.
 مبلحظات:

لم ٌعثر على ذكر الكاتب ومإلفه فً المراجع، )أي لم ٌعثر المفهرس فً كتب  *
صاحبها سلٌمان المإلفٌن واألعبلم، وهو دلٌل على أّن الكتاب أي الحاشٌة و

 الجربً مؽمورٌن، وؼٌر معروفٌن عند المإلفٌن(.
 .498كتب، وهو تحت رقم:  4الكتاب ضمن مجموع به  *
 الكتب األخرى حواشً أٌضا على المختصر: *
 حاشٌة على المختصر، لسٌؾ الدٌن أحمد بن ٌحً الشهٌر بحفٌد التفتازانً. -
 ن عثمان الخطابً.حاشٌة على المختصر، لموالنا زاده نظام الدٌ -
 حاشٌة أخرى على المختصر، لموالنا زاده نظام الدٌن عثمان الخطابً. -
 مجموع الكتب ؼٌر مإرخ لكنه ٌبدو أنه ٌعود إلى القرن الحادي عشر. *

المصدر: فهرس مخطوطات كوبرلً، إعداد: د.مصطفى رمضان ششن، وجواد 
، 1986، 1استنبول، ط إٌزكً، وجمٌل أفٌكار، نشر: منظمة المإتمر اإلسبلمً،

 .224 - 223، ص 3ج
 (48)األزهرٌة بمصر

 حاشٌة الجربً على المختصر للسعد التفتازانً على التلخٌص.
 تؤلٌؾ: العبلّمة سلٌمان بن عبد الرحمن ابن الجربً المؽربً السمومنً.

أوله: قوله: نحمدك ٌا من شرح صدورنا للمصنفٌن فً التلفّظ بالحمد 
 صٌؽتان...إلخ.



 مبلحظات:
 نسخة فً مجلد بخط فارسً.  *
 بآخرها نقص )خرم(، وبعض أوراقها مجدول بالمداد األحمر. *
 سم. 21سطراً/  27ق/ مسطرتها 115فً  *
 .53474ببلؼة، رقم الحفظ العام:  2127رقم الحفظ:  *
علٌها تملٌكات لكنها ممحّوة عمداً عند األسماء، ومنها: "مما أودعه هللا تعالى  *

عبده الفقٌر ]محمد حسٌن[ الحاج محمد، الشهٌر بـ]محمداي البكرادي[ بن  عند
 محمد علً"، المحو واقع بالقوة على أسماء األعبلم بٌن قوسٌن.

(، فهرس الكتب 11/55المصدر: سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة النادرة )
و ، )فنون علم اللؽة والببلؼة والنح1947الموجودة بالمكتبة األزهرٌة إلى 

 .364، ص4، ج1948والصرؾ والعروض والقافٌة(، مطبعة األزهر، 
ال أستبعد فرضٌة وجود مإلفات أخرى لهذا العلم المؽمور فً أقطار مصر 
وجربة ومزاب بالجزابر، عسى الزمان ٌتحفنا بها إذا تجددت فرص البحث 
والتنقٌب بتلك الحواضر العلمٌة واستمرت، وقد الحظت كما الحظ بعض 

ٌن بالتراث وفهرسة خزابن المخطوطات فً وادي مٌزاب وجود حواٍش المشتؽل
هـ كانوا قد 10كثٌرة لعلماء وطلبة مزابٌٌن وجزابرٌٌن فً تلك الفترة  أي القرن 

زاولوا دراستهم بجامع األزهر بمصر والزٌتونة بتونس، ومنهم من سجل وجوده 
علمٌة وربما بمصر وجربة فً آخر بعض مإلفاته، وهو ما ٌإكد وجود حركة 

 وجود منسوخاٍت ألولبك األعبلم ما تزال مؽمورة بتلك الحواضر.
 قراءة فً تملٌكات وتوقٌعات النسخ المخطوطة من تآلٌؾ الجربً

إنَّ معرفة أسماء األشخاص الذٌن تملكوا النسخ المخطوطة بالنسخ أو الشراء أو 
، خاصة إذا عرفنا أنَّ انتقال النسخ (49)اإلهداء؛ ٌفٌد فً توثٌق النسخة وتقوٌمها

المخطوطة من ٌد إلى أخرى ومن بلد إلى آخر أمٌر مكلٌؾ جداً آنبٍذ وربما ما ٌزال 
 كذلك إلى الٌوم. 

بالنسبة لشرح الجربً على إٌساؼوجً؛ فقد وقفت بنفسً خبلل زٌارتً للقاهرة 
لمكتبة على نسخ عدٌدة مخطوطة من هذا الشرح النفٌس با 2012شهر دٌسمبر 

األزهرٌة ودار الكتب القومٌة؛ إذ بلػ عددها أزٌد من عشرٌن نسخة، وٌظهر من 
خبلل وصفها أنها ُجلبت جمٌُعها من أروقة "المؽاربة" و"األتراك" و"األكراد" 
بالجامع األزهر؛ وبعض النسخ جاءت ضمن مجامٌع لكتب، أو حواشً على كتب 

آنبذ بٌن المهتمٌن بعلم المنطق، من  فً المنطق، وهو ما ٌبرز أهمٌتها وانتشارها
ذلك نسخة من شرح الجربً على إٌساؼوجً بهامش حاشٌة الحنفً، وهً بخط 

؛ ونسخة علٌها تملّكات وتوقفات؛ أما التملك: فلمحمود بن أبً الحسن (50)مؽربً
بن شمس الدٌن بن نور الدٌن المحلى، والتوقٌؾ من: عبد اللطٌؾ بن سالم النابلً، 



العلم و"رواق المؽاربة"؛ ونسخة أخرى علٌها تملك لـ: عبد الرحمن  على: طلبة
بن علً بن عبد الرحمن بن إبراهٌم الخطٌب السروي؛ والتوقٌؾ كان على: 

؛ وبعضها نسخ فً مدن مصرٌة كدمٌاط وطنطا والصعٌد؛ (51)"رواق األكراد"
 والنسخ المتبقٌة من شرح الجربً على إٌساؼوجً والموجودة بدار الكتب

 هـ.12المصرٌة فهً من دون ناسخ وال تارٌخ نسخ، والراجح أنها تعود إلى ق 
أّما النسخ المخطوطة لحاشٌة الجربً على مختصر المعانً للتفتازانً؛ فمن خبلل 
نظرة فاحصة فً أسماء النّساخ والمبلّكٌن والوّقافٌن للمجموعة التً بٌن أٌدٌنا؛ 

"البدٌري" فً القدس الشرٌؾ  نبلحظ وجود ألقاب عاببلت علمٌة عدة هً:
بفلسطٌن، و"البانً" و"الحموي" فً الشام، ووقؾ "التكرٌتً")العراقً( فً 
مصر، ونسخ البللوتً النفوسً بلٌبٌا، والقبلّلً فً جربة بتونس، والفرجً 
الؽماري فً فاس بالمؽرب األقصى، ومحمد المفتً بموستار من إقلٌم البوسنة، 

تملٌكة "بٌرم الرابع" أحد حّكام تونس بدار الكتب ونسخة كوبرلً باسطنبول، و
الوطنٌة بتونس، انتهاًء بنسخ وادي مٌزاب المتمٌزة أٌضاً؛ وعلٌها تملٌكات أفاضل 
من عابلتً "الّشماخً" و"البرادي" الجربٌتٌن...؛ والشك أنَّ التوصل إلى معرفة 

 .(52)أنساب هإالء األعبلم سٌفٌدنا فً توثٌق النسخ وتقوٌمها
ا أنَّ عبارات الوقؾ والتحبٌس؛ وبخاصة ما ُنِسب فً تلك النسخ لجامع أو كم

ٌُسهم فً معرفة قٌمة تلك النسخ أٌضاً  ، وكمثال (53)مكتبة أو مدرسة أو ؼٌرها، 
نجد تحبٌس الشٌخ محمد بن بدٌر نسخة الحاشٌة على ِحلَق العلم بالمسجد األقصى 

لمقدسً الشرٌؾ؛ وأحسب أنَّ وقد حفظها بمكتبته "البدٌرٌة" بجانب الحرم ا
عملٌات التَّحبٌس والوقؾ فً حواضر العلم قد مّكنت هذا الكتاب من االنتقال بٌن 
مجموعة كبٌرة من طلبة العلم؛ وأتاحت لهم فرصة النظر فٌه، ولعل بعضهم قد 
اقتبس منه أو نقل منه، كما أعتقد أنَّ كثٌرٌن قد لخصوه أو شرحوه...؛ وإن كان 

الشك سٌكون بحسب قدرات كل فرٍد ومستواه العلمً واإلدراكً؛  انتفاعهم منه
وممن اتصل بحاشٌة الجربً لما نزل مصر، نجد: ٌحً بن أبً القاسم بن ٌوسؾ 

م( فقد اّطلع هذا األخٌر على 1615هـ/1024المصعبً الؽرداوي )حً فً: 
ً، حاشٌة سلٌمان الجربً وأفاد منها، بل وضع بدوره حاشٌة على مختصر المعان

وذكر بؤنه نقل من حاشٌة الجربً وؼٌره؛ هذا ما وصل إلٌنا وعرفناه، أّما بقٌة 
الذٌن زاروا حواضر مصر وأفادوا من حاشٌة الجربً بالنقل واالقتباس 
والتلخٌص فبل نعلم عنهم شٌباً بعد، عسى أن ٌسعفنا مستقبل األٌام بالجدٌد فً هذا 

 الباب.
رر التً جاءت على هوامش بعض دون أن ننسى أٌضاً اإلشارة إلى الت عالٌق والطُّ

النسخ، ولعّل أبرزها هو ما توصلنا إلى تحدٌد هوٌة صاحبه، وذلك بعد الفحص 
الدقٌق للخطوط التً اشتهرت فً مخطوطات وادي مزاب، وقد استعنت بؤحد 



الخبراء المتمّرسٌن فً فهرسة خزانات المخطوطات بمزاب، وبخاصة األستاذ 
رر التً جاءت ٌحً بوراس األكرم ، إذ بواسطته عرفت بؤنَّ بعض التعالٌق والطُّ

خصوصاً فً هامش ن)ث( هً من وضع الشٌخ ضٌاء الدٌن عبد العزٌز الثمٌنً 
مإلؾ كتاب النٌل وأحد العلماء الثابتٌن فً المعقول والمنقول، كما أن األستاذ 

باألصل أي  ٌحً بوراس لم ٌستبعد فرضٌة أن ٌكون الشٌخ الثمٌنً قد قابل ن)ث(
ن)أ(، وذلك بمقارنة الخطوط وبما توفر بٌن ٌدٌه من األدلة المادٌة فً 

 .(54)المخطوطتٌن
وستظل األبحاث قابمة من أجل التعرؾ أكثر وتوثٌق المزٌد فً هذا الشؤن، كما 
أنَّ النظر فً توارٌخ تملك النسخ قد ٌفٌد فً معرفة بعض أسباب وأوان انتقال هذا 

 ٌن مختلؾ األمصار اإلسبلمٌة قدٌماً وحدٌثاً.المخطوط النفٌس ب
إنَّ أهمٌة حاشٌة الجربً تكمن فً قٌمتها التارٌخٌة واألدبٌة، وبالتخصص فً علم 
الببلؼة العربٌة، ولعل كون المإلؾ فً فترة زمنٌة مؽمورة كان من أسبابه ؼفلة 

خٌة بحاجة المإلفٌن عن ذكر آثاره وتتبع نشاطه وأعماله؛ لتظل تلك الفترة التارٌ
إلى مزٌد من العناٌة فً البحث والدراسة، وتلّح فً استكشاؾ ما ظّل مؽموراً بها 
من كتب األدب وعلوم اللؽة المتنوعة، وستظل تلك اآلثار مؽمورة بالرؼم من 
حركة العلماء المؽاربة فً حواضر المشرق وبخاصة فً مصر، ممن تخصصوا 

هم فً تنشٌط الساحة الثقافٌة والفكرٌة فً فً علوم اللؽة العربٌة وساهموا بإبداعات
مصر وتونس والجزابر والمؽرب خصوصاً، ووصلت آثارهم إلى أبرز بلدان 

 أوربا الشرقٌة فً أٌام حكم العثمانٌٌن لها.
 خالصة

لقد بالػ بعض الباحثٌن عندما عابوا على الفترات التارٌخٌة المتؤخرة بؤنها عصر 
حشو والتكرار وجمود القرٌحة...إلخ، ؼٌر أنَّ الشروح والحواشً، وأنه شابها ال

المإكد بؤنَّ كثرتها فً عصر الشٌخ سلٌمان الجربً لم ٌكن إالَّ ولٌد "األمانة 
العلمٌة"، وحرصاً من أولبك المإلفٌن على بقاء األصول صافٌة كما هً، 
ومنسوبة إلى أصحابها، واحترام ما جادت به قرابح السابقٌن، ولعله جدٌر بالذكر 
أٌضاً هو أنَّ هذه الشروح تتمتع باألصالة العلمٌة، إذ قد ٌفوق شرٌح أصبلً، وربما 

 فاقت أٌضاَ حاشٌة شرحاً.
لقد كان الهدؾ من دراستً لحاشٌة الجربً هو إبراز شخصٌته وإظهارها، حٌث 
أنه لم ٌتناولها باحث بالدراسة المستفٌضة والمتؤنٌة من قبل، ولتتضح لنا كل 

 لعلمٌة واألدبٌة.جوانب شخصٌته ا
من أجل ذلك فقد استقصٌت كل معلومة ٌمكن أن تفٌد فً التعرٌؾ بهذا العالم من 
خبلل آثاره وسعة انتشارها فً اآلفاق، وقد تحدثت فً الدراسة عن البٌبة 
واألحوال المحٌطة بعصره واألمصار التً عاش بها، وعن نسبه ونشؤته، وعن 



بخه وعبلقته بعلماء عصره، وعن نشاطه مصادر ثقافته وعوامل نبوؼه وعن مشا
فً التدرٌس بمصر وتبلمٌذه بها، وعودته إلى تونس ونشاطه بها أٌضاً، ثم تحدثت 
بإسهاٍب عن آثاره العلمٌة، ووصفت النسخ المخطوطة التً وقفت علٌها والتً 
اعتمدت علٌها فً تحقٌق متن الكتاب، ثم أنهٌت بإبراز بعض الخصابص الفنٌة 

لمإلؾ، وكان من أهمها: سعٌه إلى تٌسٌر الببلؼة لطالبٌها والتنوٌع فً فً حاشٌة ا
 الشواهد وتحلٌل األمثلة والتحلٌل المنطقً للمسابل الببلؼٌة وتنظٌم مادة الكتاب...

 خاتمة
وبعد فإّن الذي رمته من وراء هذا العمل _على قلة جهدي فٌه_ هو الوصول إلى 

التؤلٌؾ والنسخ من المرجعٌات العلمٌة التً البد اعتبار تلكم الجهود العلمٌة فً 
من وضعها فً الُحسبان، عند دراسة التراث الجزابري والمؽاربً عموماً لَِما 
نته تلك الجهود من معلومات قٌمة انتقلت من بلٍد إلى آخر؛ بحٌث تإكد مدى  تضمَّ

ٌّنت لً مجموعة  التبلحم الفكري والثقافً بٌن الشعوب العربٌة واإلسبلمٌة، كما تب
 من الحقابق ٌمكن أن ألخصها فٌما ٌلً:

لقد حرص المؽاربة عموماً على خدمة اللؽة العربٌة وعلومها منذ القرون  -1
هـ/ 296 -160الهجرٌة األولى؛ إذ سعى أصحاب الدولة الرستمٌة فً تٌهرت )

م( إلى إنشاء مكتبة "المعصومة"، وجلبوا إلٌها الكتب من كل مكان، 909 – 777
 لؽت كتبها ثبلثمابة ألؾ مجلد فً كل العلوم.فب
ٌّاً على جهود  -2 تظل مكتبات وخزابن وادي مٌزاب العامة والخاصة شاهداً ح

علمابه فً خدمة اللؽة العربٌة وترقٌتها، وال أدلَّ على ذلك من وجودها فً كل 
 مكتبة وخزانة، ومما ٌدّل على ذلك 120قرى الوادي والتً ٌزٌد عددها الٌوم عن 

أٌضاً أنَّ أهمَّ النسخ من حاشٌة سلٌمان الجربً توجد فً خزانات مٌزاب وتمَّ جلبها 
 من أماكن بعٌدة.

الذي ٌدرك موجبات وجود عبلقات بٌن العلماء فً مختلؾ األقطار بإمكانه أن  -3
ٌتصور نمط األعمال الفكرٌة الممكن تداولها ضمنها وهً عدٌدة ومتنوعة، وما 

من خبلل الكتب وبعض الرسابل العلمٌة الموثقة، وإن المتؤمل بقً منها قد وصلنا 
فً رصٌد األعمال الفكرٌة األدبٌة لعلماء المؽرب اإلسبلمً قدٌماً وحدٌثاً ٌدرك 
عناٌتهم الفابقة فً اقتناء كتب علوم اللؽة العربٌة ونسخها، وقد كان منشؤ هذه 

سبلمً الحنٌؾ، كما مرَّ معنا العناٌة أّوالً نصرة لؽة القرآن وفهم تعالٌم الدٌن اإل
آنفاً، فلم ٌتعصبوا للسانهم البربري وهم األمازٌػ، بل نافحوا بكلِّ ما أوتوا من قوة 
فً سبٌل فهم علوم اللؽة العربٌة وتدرٌسها، وقد برز من أصبلبهم فً العصر 

 الحدٌث من خدم اللؽة العربٌة وأعلى شؤنها فً الجزابر وخارجها.
ٌر الحصول على الكتب المشرقٌة فً شمال إفرٌقٌا، كما لم لم ٌكن من الٌس -4

ٌتٌسر للجمٌع فرص نسخ الكتب وتداولها بشكل موّسع، ورؼم ذلك فقد توفر 



اإلٌمان بالمبدأ واإلرادة والعزم الكبٌرٌن عند الكثٌر من العلماء األعبلم، وقد بذل 
ٌَّش الذي بعضهم فً سبٌل تحقٌق ذلك الؽالً والنفٌس، ومن هإالء نجد الق طب أطف

المً فً ُعمان: "...وإنً ُمرٌٌد لنفعكم  ٌقول فً مراسلة من مٌزاب إلى الشٌخ السَّ
لو كان لً ماٌل بمالً وبكتبً فً كلِّ فٍن، إالَّ أن النَّسخ هنا بؤُجرة ؼالٌة، ومثل 

ست عشرة رٌاالً كبٌرة فواتح  (55)شرحك القصٌدة أو مثل الشٌخ دروٌش أو النٌل
ٌُعٌنونً فً ذلك، وال فً مثله فً إٌقاؾ الكتب، وإنً فً كلِّ وا حدة، والناس ال 

ر لً من األرسال، ٌؤتٌكم إن شاء هللا مختصر القواعد والحاشٌة،  أعالج ما تٌسَّ
بزٌادات مفٌدٍة كبٌرٍة جداً على الذي عندكم، فً الفقه وشرح أبً سلٌمان داود فً 

 .(56)ز وجل..."النحو وؼٌر ذلك شٌباً فشٌباً إن شاء هللا ع
ازدهار حركة اقتناء الكتب وتبادلها بٌن علماء المؽرب والمشرق؛ وبشكل  -5

ملفت للنظر خبلل القرن التاسع عشر وبخاصة مع قطب األبمة الشٌخ امحمد بن 
ٌَّش الجزابري.  ٌوسؾ أطف

لقد كانت مناسبة الحج إلى بٌت هللا الحرام فرصة لتبلقً العلماء األعبلم،  -6
لة وتبادل الرأي والمشورة، وكذا تبادل الكتب والمراجع وتعمٌق  أواصر الصِّ

 العلمٌة، وإقامة المناظرات العلمٌة وطلب الفتوى إلى ؼٌر ذلك..
كانت مصر المحروسة طرٌقا ربٌسٌة تربط المشرق بالمؽرب وملتقى ٌجمع  -7

استقرت مختلؾ الفبات إلٌه من التجار والحجٌج وطبلب العلم، ومن الجالٌات التً 
بها وأفادت من خٌرها وفضلها الجالٌات الجربٌة والمزابٌة، فقد كان لطبلبها خاٌن 
)محل إقامة( ٌإوٌهم، وانتظمت أحوالهم بها، وكّونوا بها مكتبة عامرة 
بالمخطوطات ؼزٌرة بالمصنفات وأمهات الكتب فً شتى العلوم، وصارت 

رجو مواصلة البحث فً استقصاء موقوفة للدارسٌن والباحثٌن المقٌمٌن بها، وإننا ن
آثار المدرسة اإلباضٌة فً مصر المحروسة والتعرٌؾ بها فً سبٌل المعرفة 

 والتعارؾ واالعتراؾ. 
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 نفس الحاشٌة، نسخة المكتبة الوطنٌة بتونس، وهً بخط فارسً.
 



 

 
 

 نفس الحاشٌة، نسخة الخزانة الحسنٌة بالرباط، وهً بخط مؽربً.
 



 
 

الجزائر، وهً  -نفس الحاشٌة، نسخة خزانة الشٌخ أبانو ببنً ٌزقن، مٌزاب 
 بخط مؽربً.

  
 طموحات وآفاق مستقبلٌة: - 6

باحث متدّرج طموحات وآفاق ٌتطلع إلى تحقٌقها بالتعاون مع المهتمٌن من  لكل
أمثاله بحقل تخصصه؛ ومن جملة ما أتمنى تحقٌقه مواصلة الجهود فً إبراز 

 الثروة الوطنٌة من المخطوطات فً الجنوب الجزابري وتحقٌق ما أمكن منه.
 وكذا:

ٌُعنى ب - حماٌة وحفظ وترمٌم المساهمة فً إنشاء مخبر جهوي للمخطوطات، 
الثروة الوطنٌة من المخطوط فً الجنوب الجزابري، وكذا التعاون مع مخابر 

 ترعى نفس التوجه والطموح.
 العمل فً مٌدان تحقٌق المخطوطات وحماٌة التراث المادي وؼٌر المادي. -
 المساهمة فً النهوض بالبحث العلمً المتخصص فً العالم العربً واإلسبلمً. -
همة فً وضع خرٌطة لخزانات المخطوط عبر التراب الوطنً الجزابري المسا -

 وكذا المؽرب الكبٌر.



توطٌد أواصر التواصل بٌن مختلؾ الجامعات الوطنٌة الجزابرٌة والمؽاربٌة  -
 واإلفرٌقٌة والعربٌة واإلسبلمٌة.

 ومن التوصٌات العملٌة:
اٌة التراث الدعوة إلى إنشاء صندوق عربً وإسبلمً خاص لتموٌل حم -1

المخطوط ونشره، تعضٌداً للجهود التً تبذلها الحكومات والمإسسات العلمٌة فً 
هذا المجال، مع بعث تبادل الخبرات الفنٌة والبعثات التدرٌبٌة المتصلة 
بالمخطوطات، وتصوٌرها، وصٌانتها، وترمٌمها، وتبادل الفهارس للتعرٌؾ بما 

نجاز الفهارس الموحدة بإشراؾ تقتنٌه كل دولة من مخطوطات، مع السعً إل
 هٌبات علمٌة متخصصة كمعهد المخطوطات العربٌة.

وضع قانون عربً موحد لحماٌة المخطوطات، كتتوٌج للقوانٌن الوطنٌة لكل  -2
دولة، وٌشمل كل ما ٌتصل بؤمن المخطوطات، وصٌانتها، وإدارتها وملكٌتها 

وٌرها وتقٌٌم االنتفاع بها وسبل التعرٌؾ بها، وجمعها، وحفظها، وترقٌمها، وتص
إلى ؼٌر ذلك من األمور بمشاركة المتخصصٌن فً األرشٌؾ والمخطوطات 
ورجال القانون، ووضع العقوبات الرادعة لكل عمل من شؤنه اإلساءة إلى 
المخطوطات أو تهرٌبها، مع وضع المكافآت البلزمة لكل من ٌسهل جمع 

 عن حماٌتها ورعاٌتها. المخطوطات ووضعها تحت تصرؾ الجهات المسإولة
االستمرار فً بذل الجهود على المستوٌات الوطنٌة للتعرٌؾ بؤهمٌة  -3

المخطوطات فً حٌاة كل أمة، ومتابعة السعً القتنابها، ورعاٌتها، وحفظها، 
 وترقٌمها والتعرٌؾ بها وفق أفضل السبل والوسابل.

ة فً المكتبات إجراء مسح شامل على المستوى الوطنً للمخطوطات المحفوظ -4
العامة والخاصة، ونشر قوابم بها، تمهٌداً إلصدار فهارس المخطوطات الموحدة 
على المستوى الوطنً والعربً واإلسبلمً، وتصوٌرها بوساطة المصؽرات 
الفٌلمٌة، ووضع هذه الصور تحت تصرؾ الباحثٌن فً كل دولة عربٌة وإسبلمٌة، 

على مستوى الماجستٌر والدكتوراه  وكذلك نشر قابمة موحدة للرسابل الجامعٌة
التً تناولت تحقٌق المخطوطات على مستوى الجامعات العربٌة أو الجامعات 

 األجنبٌة التً اهتمت بتحقٌق مخطوطات عربٌة.
توجٌه مزٌد من االهتمام لتحقٌق المخطوطات ذات المحتوٌات العلمٌة  -5

همٌة هذه الموضوعات، واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفنون العسكرٌة، نظراً أل
 وقلة اهتمام الباحثٌن بها.

وجوب تعمٌم الطرق والوسابل العلمٌة الحدٌثة فً حفظ المخطوطات  -6
وصٌانتها، فً مختلؾ المكتبات ودور الوثابق التً تقتنً مخطوطات ما أمكن 

 ذلك، ونشر المعلومات البلزمة حول هذا الموضوع.
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هذه النسخة الوحٌدة التً وردت فٌها هذه العبارة، ولم نجد بعُد هذا الشرح رؼم بحثنا  - 28

 المخطوطات. الدقٌق فً العدٌد من فهارس خزابن
لؤلسؾ فإنَّ الكلمة التً قبل هذا اللقب ال تظهر، وقد وقع محو مقصود لؤلسماء، الراجح  - 29

أن المحو كان من طرؾ المالك الجدٌد، ولم ٌبق ظاهراً ؼٌر لفظة "البانً"، وهو لقب عابلة 



دٌن م(، وهو عالم 2008عرٌقة فً دمشق الفٌحاء، من نسلها الشٌخ محمد بشٌر البانً )ت:
وقاضً، كان مستشار محكمة النقض بدمشق، ومن المإسسٌن البارزٌن لمجمع الشٌخ أحمد 

 كفتارو بدمشق.
فً الموقع اإللكترونً لجامعة الٌبزٌك )بؤلمانٌا( مخطوطة تحمل نفس اسم المالك وتوقٌعه  -30

ن طرؾ بنفس الخط، ولكن بفارق شهر بٌن تملٌكة الكتاب األول  والثانً؛ )حاشٌتنا موقعة م
م(، وهذا نّص التملٌكة: "فً نوبة فقٌر ألطاؾ 1768هـ/1182 ربٌع الثانًنفس المالك فً 

هـ"، وقد انتقلت 1182 ربٌع األولالملك العلً محمد البكري الحموي ابن السٌد علً؛ فً 
المخطوطة التً كانت ضمن محتوٌات مكتبة الرفاعٌة فً دمشق بسورٌا إلى ألمانٌا بعد أن 

م؛ أنظر 1853مانٌون للقنصل األلمانً ثم نقلت جمٌع محتوٌاتها إلى ألمانٌا الحقاً فً باعها العث
رابط المخطوطة الثانٌة فً جامعة الٌبزٌك؛ وٌوجد علٌها تملٌكات أخرى ألعبلم شامٌٌن، ولعل 
النسختٌن فً األصل من الشام وقد رحلت إحداهما إلى الدٌار المصرٌة فٌما بقٌت األخرى 

 بدمشق.
http://www.refaiya.uni-

leipzig.de/content/below/research.xml?XSL.lastPage. 
كم شمال ؼرب بؽداد على نهر 160تكرٌت مدٌنة قدٌمة فً العراق،تقع على مسافة  - 31

دجلة، وهً مركز محافظة صبلح الدٌن،وقد ولد فٌها القابد صبلح الدٌن األٌوبً، وقد شهدت 
 ٌاة فكرٌة زاخرة بالعلماء والمفكرٌن.فً تارٌخها القدٌم والحدٌث ح

لؤلسؾ تظّل تعوزنا _رؼم البحث المتواصل_ المعلومات الكافٌة للتعرٌؾ بهذا العلم  - 32
 المؽمور.

فاس جدٌد أو فاس الجدٌد هو أحد األجزاء الثبلثة المكونة لمدٌنة فاس بالمملكة  -33
 أو العتٌق. م كمتمم لفاس البال1276ًالمؽربٌة،شٌده المرٌنٌٌون سنة 

ٌبدوا واضحاً أّن الناسخ صاحب مدرسة بفاس الجدٌد، وقد ٌكون علماً فً عصره وهو ما  -34
 بحثت عنه قصد التعرٌؾ به أكثر.

قبللة: حومة كبٌرة فً جنوب جزٌرة جربة، وأهلها إباضًٌ المذهب وٌتكلمون البربرٌة  - 35
 دون ؼٌرهم من سكان الجزٌرة.

م(، 9/11/1968حسن حسنً بن صالح عبد الوهاب بن ٌوسؾ الصمادحً التجٌبً )ت: - 36
ٌّن ربٌسا لخزانة  أدٌب ولؽوي ومإرخ تونسً، تقلب فً عدة وظابؾ إدارٌة  منها أنه ع
المحفوظات التونسٌة، ثم قابداً أو والٌاً على إحدى المحافظات التونسٌة، كما عٌن ربٌسا لجمعٌة 

بلل تونس على رأس المعهد القومً لآلثار والفنون، فؤسس المتاحؾ األوقاؾ، وبعد استق
اإلسبلمٌة والرومانٌة، وكان إلى جانب عمله اإلداري مولعا بجمع المخطوطات والكتب النادرة، 
وقد جمع خبلل حٌاته عددا كبٌراً من نفابس المخطوطات وقد أهداها إلى المكتبة الوطنٌة 

قرآن بمكتبة حسن حسنً عبد الوهاب فً دار الكتب الوطنٌة، التونسٌة، ومن أهم أقدم نسخ ال
 /http://ar.wikipedia.org/wikiكما ترك آثاراً مإلفة عدٌدة فً تارٌخ تونس وأعبلمها. 

ه( من عابلة بنً بٌرم؛ وهو والد وعم محمد بٌرم 1272محمد بٌرم الرابع )حً فً  -37
)العاصمة(، تلقى األصول األولى  م(، ولد فً تونس1899-1840هـ/1317-1256الخامس )

للثقافة اإلسبلمٌة فً مجالس العابلة عاش فً تونس ومصر وتركٌا، وزار عدًدا من الببلد 
 العربٌة واألوربٌة.

 هكذا فً األصل، ولعله ذّمً من أهل الكتاب ٌهود تونس. - 38



من القرن  72ه"؛ أن تكون سنة 72الراجح أن المقصود بالقول: "جمادى األولى عام  - 39
م(، وذلك بالنظر إلى طبٌعة الخط، ثم بالقٌاس بٌن حٌاة 1856هـ؛ )ٌناٌر 1272هـ، أي: 13

 ه(.1317بٌرم الرابع وبٌرم الخامس )ت:
م( أشهر 1541 -1480ؼازي خسرو بك أو ؼازي هسرو بٌك فً بعض المراجع ) - 40
الحدٌثة، خاض فتوحات ومعارك عدة فً أوربا  سراٌٌفوقاطبة وبانً  البوسنة والهرسك أمراء

وكان لسٌرته صدى إقلٌمً، كما قام بإعادة بناء مدٌنة سراٌٌفو بشكلها الحالً وقد استلهم فٌه 
نظام البناء فً أؼلب المدن اإلسبلمٌة، وأسس العدٌد من المشارٌع الضخمة فً مدٌنة سراٌٌفو 

توجهت جهود عدة ثقافٌة  1995 – 1992مة لوالٌته؛ بعد الحرب األهلٌة التً كانت عاص
وإنسانٌة دولٌة وإسبلمٌة وعربٌة إلعادة إعمار سراٌٌفو، إذ تم إعادة ترمٌم وإعمار مسجد 
ؼازي خسرو بك الكبٌر، وقد فوجبت األوساط العربٌة الثقافٌة بكّم المخطوطات العربٌة القدٌمة 

بها فً صنادٌق مختلفة منها مخطوطات نادرة ال تتوافر فً األقطار التً كان األمٌر ٌحتفظ 
 .العربٌة

 هكذا فً األصل، ولم نجد بعد ترجمة لهذا العلم المؽمور. -41
موستار: مدٌنة سٌاحٌة كبٌرة فً قلب البوسنة، بها مساجد ومراكز إسبلمٌة كثٌرة، ما  -42

كبٌر، أّما توفرها على نّساخ  تزال قابمة وشاهدة على فترة ازدهار عمرانً وحضاري
للمخطوطات فهو دلٌل آخر على ازدهار الحركة الفكرٌة والثقافٌة بها آنذاك؛ وأثر موقعها 

 المتمٌز فً شرق أوربا.
الراجح أنه توهم من المفهرس، ألنَّه قام بالنقل الحرفً لما ورد فً آخر المخطوطة ونسبه  -43

أخرى عن الناسخ وتارٌخ النسخ، وهو ما أوهم للمإلؾ، إذ لم ترد بالمخطوطة معلومات 
 المفهرس بؤن هذه النسخة هً األصل وهذا مستبعد.

هـ 1160ه، ألنَّ واقؾ المخطوطة وهو: محمد بن بدٌر ولد سنة 1176الراجح أنها سنة  - 44
 هـ.1220وتوفً سنة 

لبدٌري فً محمد بدٌر بن سٌرٌن، الشهٌر بابن حبٌش الشافعً المقدسً؛ مإسس عابلة ا - 45
القدس وفلسطٌن عامة، عالم أزهري، وشٌخ الطرٌقة الخلوتٌة؛ ولد بالمؽرب فً حدود سنة 

م، وقدم والده به إلى مصر وهو ابن سبع سنٌن، وأمضى فً القاهرة ثبلثٌن 1747هـ/ 1160
عاماً ٌدرس فً األزهر وؼٌره من دور العلم، واتصل بالشٌخ محمود الكردي الكورانً 

خ الخلوتٌة، فجعله من جملة خلفاء الخلوتٌة، وأمره بالتوجه إلى بٌت المقدس، فقدم )العراقً( شٌ
إلٌها وسكن فً الحرم الشرٌؾ؛ ولمحمد بن بدٌر تآلٌؾ كثٌرة منظومة ومنثورة فً شبون الدٌن 

بٌتاً من بحر البسٌط،  157واألدب، منها نظمه قصٌدة فً هزٌمة نابلٌون فً عكا تتؤلؾ من 
ه مخطوطة فً مكتبته، والتً أسسها بمنزله واقتنى لها الكتب المخطوطة وقد بقٌت آثار

ٌّرها وقفاً من بعده، وتعرؾ الٌوم باسم "المكتبة البدٌرٌة"؛ توفً سنة  والمطبوعة وص
 .م، ودفن فً داره التً بقٌت مسكناً ألفراد العابلة وزاوٌة المصوفٌة1805هـ/1220

، 2000، 1لعشرٌن، محمد عمر حمادة، سورٌا، طٌنظر: موسوعة أعبلم فلسطٌن فً القرن ا
 وما بعدها. 79ص

 هذه العبارة تإكد الترجمة التً تذكر بؤن المكتبة البدٌرٌة . - 46
مكتبة كوبرولو أو كوبورلً:هً مكتبة تقع فً شارع دٌوان أوؼلو مقابل ضرٌح السلطان  - 47

اشا ابن الصدر األعظم محمد محمود الثانً فً "أمٌن أونو" باسطنبول، أسسها فاضل أحمد ب
بناءا على وصٌة والده، أكمل كوبرولو زادة فاضل مصطفى  (1676-1635)باشا كوبورلو

كتابا  1500كتابا مخطوطاً و 3000م، وتحوي المكتبة أكثر من 1678بناء المكتبة عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88


لعربٌة سنة مطبوعا بالتركٌة والعربٌة والفارسٌة،وقد ُطبعت فهارُسها فً ثبلثة مجلدات باللؽة ا
 م، تحت إشراؾ منظمة المإتمر اإلسبلمً العالمً.1986هـ/  1406

ٌنظر:المكتبات العثمانٌة الوقفٌة بعد القرن العاشر الهجري،محمود السٌد الدؼٌم، دار 
 .2009سبتمبر  20الحٌاة.كوم، األحد 

 هً خزانة مخطوطات جامع األزهر بمصر وهً تضم مجموعات الكتب المخطوطة قبل - 48
، وقد الحظت فً فهارس المكتبة وفً الجزء الرابع وهو مخصص لفن الببلؼة؛ 1947سنة 

الحظت مبات الحواشً والتلخٌصات والشروح فً علم الببلؼة والبٌان لوحدة، بقطع النظر عن 
 فنون العلم األخرى.

 .128محمد عبد السبلم هارون، منهج تحقٌق النصوص ونشرها، ص - 49
 82221الجربً، حاشٌة على شرح إٌساؼوجً، مخ، المكتبة األزهرٌة، رقم: )سلٌمان  - 50

 هـ.1045أتراك(/ نا.أحمد بن عبد هللا/ ت.ن 
أتراك(/ نا.الحبٌب بن محمد الفرٌسً/  82209نفس المإلؾ، نسخة أخرى، مخ، رقم: ) -51

 هـ.1244ت.ن 
نشرها، مطبعة نوري حمودي القٌسً وسامً مكً العانً، منهج تحقٌق النصوص و -52

 .128، ص 1975، 1المعارؾ، بؽداد، ط
 .129نفسه، ص -53
لقد اجتمعت باألستاذ ٌحً بوراس فً لقاءات عدة، عاٌنت فٌها برفقته النسخ المخطوطة  -54

لحاشٌة الجربً، وقد حباه هللا تعالى دراٌة وقدرة فً التعرؾ على خطوط المإلفٌن والنّساخ 
كثرة احتكاكه بالمخطوطات وتمّرسه الطوٌل فً فهرسة  ونسبتها إلى أصحابها، وذلك من

خزانات مخطوطات وادي مزاب، وقد كان آخر لقاء جمعنً به وسجلت فٌه هذه المبلحظات 
م، بمكتبة 2012أوت/أؼسطس  13هـ الموافق لـ 1433رمضان المعظم  24بتارٌخ: اإلثنٌن 

هرسة خزانة مخطوطاتها؛ أما دار عشٌرة آت فضل ببنً ٌزجن، وقد كان حٌنها بصدد إعادة ف
 فهرسها األّولً فقد وضع فً التسعٌنٌات من القرن الماضً.

 مجلًدا. 18ٌقصد كتابه شرح النٌل والمسمى: "شرح النٌل وشفاء العلٌل" وٌقع فً  -55
ٌَّش، كشؾ الُكرب، ج -56  .6، 5، ص 1ٌنظر: امحمد بن ٌوسؾ أطف

 
 قائمة المصادر والمراجع:

إبراهٌم أبً الٌقظان، مخ، نسخة بمكتبة دار التبلمٌذ _إروان_ العطؾ، ملحق السٌر،  -1
 ؼرداٌة.

 .1999فهرس مخطوطات خزانة آل افضل ببنً ٌسجن، جمعٌة التراث، ؼرداٌة،  -2
 .2002فهرس مخطوطات، خزانة آل ٌّدر ببنً ٌسجن، جمعٌة التراث، ؼرداٌة،  -3
، 1المكتبة، مإسسة الشٌخ عمً سعٌد، طفهرس مخطوطات الخزانة العامة، قسم التراث و -4

 .2002أكتوبر 
 .1999، 1معجم أعبلم اإلباضٌة، لجنة من الباحثٌن، نشر جمعٌة التراث ؼرداٌة، ط -5
، 1سلٌمان الجربً، شرح على متن إٌساؼوجً فً المنطق، المبطعة التونسٌة، تونس، ط -6

 م.1929ه/1347
مكتبات فً وادي مٌزاب، مقال، مجلة الحٌاة مصطفى ابن ادرسٌو، فهرسة المخطوطات وال -7

 .2008، أكتوبر 12القرارة، عدد 



ظاهر محسن جاسم، محاضرات فً منهج البحث والمكتبة، قسم اللؽة العربٌة، جامعة  -8
 الكوفة، العراق؛ بحث مرقون.

بدر الدٌن القرافً، توشٌح الّدٌباج وحلٌة االبتهاج، تحقٌق أحمد الشتٌوي، دار الؽرب  -9
 .1983، 1اإلسبلمً، بٌروت، ط

عبد هللا محمد الحبشً، جامع الشروح والحواشً )معجم شاهد ألسماء الكتب المشروحة فً  -10
التراث اإلسبلمً وبٌان شروحها(، طبع المجمع الثقافً أبو ظبً، اإلمارات العربٌة المتحدة، 

 .2004، 1ط
 .2000، 1حمادة، سورٌا، طموسوعة أعبلم فلسطٌن فً القرن العشرٌن، محمد عمر  -11
، 4محمد عبد السبلم هارون، منهج تحقٌق النصوص ونشرها، مكتبة الرسالة، القاهرة، ط -12

1994. 
، 7صبلح الدٌن المنّجد، قواعد تحقٌق المخطوطات، دار الكتاب الجدٌد، بٌروت، لبنان، ط -13

1987. 
النصوص ونشرها، مطبعة نوري حمودي القٌسً وسامً مكً العانً، منهج تحقٌق  -14

 .1975، 1المعارؾ، بؽداد، ط
ٌَّش لخدمة التراث، ؼرداٌة:  -15 موقع جمعٌة الشٌخ أبً إسحاق إبراهٌم أطف

http://www.elminhaj.org/ 
محّرك البحث "الرستمً" جمعٌة أبً إسحاق أطفٌش:  -16

http://www.elminhaj.org/erostomi/aide.php. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .فاطمة برماتًاألستاذةإدرٌـس بن خـوٌا / األستاذ: 
 الجزائر. -جامعة أدرار

 
 عنوان المداخلة: 

 خزانة الشٌخ سٌدي مولي سلٌمان بن علً
 بؤدرار ودورها فً الحفاظ على المخطوطات 

 
 

 مقدمة:
نحمده سبحانه وتعالى حمدا جلٌبل ٌلٌق بعظمته، ال نحصً ثناء علٌه كما 

 نفسه، له الملك فً األولى واآلخرة، وهو على كل شًء قدٌر.أثنى على 
وُنصلً ونسلم على سٌدنا محمد؛ الرحمة المهداة، وعلى آله وصحبه 

 أجمعٌن إلى ٌوم الدٌن.
 وبعد؛

فؤنه لمن دواعً السرور أن أسلط الضوء ضمن هذا الملتقى على إحدى  
خزابن المخطوطات الواقعة ضمن زواٌا منطقة توات، والتً تعتبر أول زاوٌة 
أنشؤت بها، مبرزا مإسسها والظروؾ التً دعت إلى ذلك التؤسٌس، مرورا 

الح سٌدي بمراحل حٌاته، وتارٌخ نشؤة تلك الزاوٌة؛ أال وهً زاوٌة الولً الص
الملّقب بـ"سلطان تٌمً".  الذي ٌعتبر أحد أقطاب  - -موالي سلٌمان بن علً

منطقة توات، وأحد العلماء العاملٌن األوابل الذٌن حلوا بالمنطقة التً كانت له بها 
أحداث وآثار سجلها التارٌخ فً ذاكرته وصلنا منها ما سمح به الدهر، وقد شهد له 

 الزاوٌا بالمنطقة.  التارٌخ بالسبق فً تؤسٌس
 المخطوطات والخزائن التواتٌة:



إن والٌة أدرار تتوزع على ثبلثة أقالٌم، قورارة، توات، تٌدكلت، وأن 
عدد الخزابن حسب إحصابٌات آواخر التسعٌنٌات التً قدمتها جمعٌة األبحاث 
والدراسات التارٌخٌة تفوق ثبلثٌن خزانة، وأن عدد المخطوطات فً تلك الفترة 

مخطوطا، لكن لتعرضها للسرقة، والنهب من طرؾ  27000إلى أزٌد من  وصل
االستعمار الجابر، ولتدخل العامل الطبٌعً وتؤثٌراته، الذي سجل حضورا قوٌا فً 

مخطوطا فً تلك الفترة دابما،  3000ضٌاع العدٌد منها وصل العدد إلى حوالً  
وطات أصبح العدد حالٌا ولكن مع تقدم السنوات، وزٌادة الوعً لدى مالكً المخط

مخطوطا، وأن عدد الخزابن المصرح بها وصلت إلى أزٌد من  4500ٌفوق 
 أربعٌن خزانة حسب إحصابٌات المركز الوطنً المخطوطات بؤدرار.   

ومن بٌن هذه الخزابن نجد خزانة موالي سلٌمان بن علً، فمن هو هذا 
 الولً الصالح؟.  

 مولي سلٌمان بن علً فً سطور:
 ه:نسب

أبو داود سلٌمان "الملقب بـ أوشن" بن موالي علً الشرٌؾ بن أعمر بن  
أحمد بن محمد بن أبً بكر بن أحمد بن علً بن محمد بن سعٌد بن عبد الرحمان 
بن عٌسى بن أبً القاسم بن عبد هللا الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبطً 

 صلى هللا علٌه وسلم، ُولد بن سٌدنا علً بن السٌدة فاطمة الزهراء بنت رسول هللا
 مٌبلدٌة.  1154هجرٌة الموافق لـ:  549حوالً سنة 

 سبب مجٌبه إلى أرض توات:
كان عالمنا سلٌمان بن علً من تبلمذة الشٌخ سٌدي علً بن حرزهم دفٌن  

فاس النجباء المقبولٌن لدٌه الراضٌن عنه، وحدث أنه لما كان ٌقرأ علٌه بعض 
من الشٌخ المدرس الحضور إلٌهم فاستخلؾ تلمٌذه  دروسه حضر جماعة وطلبوا

سٌدي سلٌمان لتدرٌس الطلبة صباحا، فلما انتهى من تدرٌس الطلبة أمره شٌخه 
بالحضور للبٌت لتناول الطعام، وبعد االنتهاء من تناول الطعام قال الشٌخ لتلمٌذه: 

هم عباد؛ ٌا سلٌمان فحبلن ال ٌهدآن فً مراح، فانطلق إلى مكان عبادة أهله كل
وهو قطر توات فقال له: توات بها أناس مساكٌن وال طاقة لً بالزاد المبلػ إلٌها، 
فخرج الشٌخ وتلمٌذه إلى مكان ٌسمى باب الكٌزة بفاس المحروسة، وأعطى الشٌخ 
تلمٌذه ما ٌحتاج من الزاد الموصل إلٌها، بعد ذلك سافر إلى عالمنا إلى ؼزوان؛ 

موالي علً فوجد معه إخوته وهم: السٌد أبو بكر،  وهً مقر سكناه لزٌارة والده
والسٌد موسى، والسٌد محمد وبٌنما هو فً منزله وردت رسابل إلى والده من 
مختلؾ جهات المنطقة ترٌد أحد أوالده للتبرك بآل الرسول صلى هللا علٌه وسلم 
فبعث الوالد أكبر أوالده أبابكر إلى تافٌبلت، ووجه السٌد محمد إلى سوس 



لمؽرب وأمر السٌد سلٌمان بالتوجه إلى توات وقال له: سمعاً وطاعًة فإن توات با
 راحة لكل أحد. 

أوصى األب ابنه أن ٌحفر ببراً بكل مكان مّر به، وٌعٌد إلٌه ترابه حتى 
 إذا كان المكان الذي ٌستوعب ترابه فهو مكان إقامته.

رجب  وخرج السٌد موالي سلٌمان من ؼزوان بعد صبلة الجمعة شهر
م إلى أن وصل إلى قرٌة عرٌان الرأس بمنطقة 1185هـ حوالً 580عام 

تسابٌت، فاستقبله هناك رجال من توات وقورارة وأكرموه، ثم انتقل إلى بن طلحة 
ففرحوا وحفروا الببر فزاد تراب الببر على الحفرة ثم ارتحل إلى قصر العوٌنات 

هللا ونزل بها ومنها تحول إلى  ، ثم جدد المسٌر إلى قرٌة مقصودة-أسبع حالٌاً -
م، فؤكرمه أهلها 1195هـ الموافق لـ 591بلدة تنٌبلن، وكان ذلك حوالً سنة 

وزاد التراب على الحفرة، ثم توجه إلى منطقة تٌمً ونزل بقرٌة أوالد عمور 
وحفر الببر، فكذلك استوى التراب مع الببر وقال أن هذا المكان هو أرض البركة 

هـ 593بها ودعا لتٌمً بدعوات بقً بؤوالد عمور إلى سنة وكان االستقرار 
 م.1197الموافق لـ 

هـ؛ 595تزوج موالي سلٌمان بنت الشٌخ أعمر وبقٌت معه إلى سنة 
حٌث أنجب منها ولدا سماه عٌسى أكبر أوالده ثم ارتحل إلى أوالد أوشن سنة 

الون وؼرس هـ فؤقام بها وأسس زاوٌة للعلم وأهل السبٌل وحفر فقارة أجد594
 أشجار النخٌل المثمرة وسقاها من ٌنابٌع هذه الفقارة. 

ٌُعلّم القرآن  كما أنه كان حامبل لراٌة العلم الظاهر والباطن، وكان 
للراؼبٌن وعبادة الرحمان للمرٌدٌن، فؤقبلت علٌه الطلبة من أراض شاسعة، فكانت 

النفوس األبٌة  زاوٌته متكاملة عامرة بطبلب العلم وطبلب المابدة فخضعت له
وأقبل على األخذ مما منحه هللا خلق كثٌر، واستمر على هذه الحال إلى أن ارتحل 

م وقبره معروؾ ٌزار له بؤوالد 1271هـ حوالً 670إلى جوار ربه سنة 
 1أوشن.
 وهم على التوالً: ذرٌته:

السٌد علً، والسٌد عٌسى، والسٌد عبد الحق، والسٌد عبد هللا، والسٌد عبد  
د، والسٌدة ستً التً توفٌت فً حٌاته مقبورة ببلدة أوالد عٌسى وجعل الصم

 زاوٌة لكل واحد من أوالده وسمى الزاوي باسم أحد أبنابه.
فالسٌد عٌسى أنزله بجانبه إلى أن عجز، فتحول إلى زاوٌة أوالد أوشن  

 بعد خروجه من أوالد أعمر.
للتراب وال أبنً للخراب، وهو وأما السٌد عبد هللا القابل فً وعظه: ال ألُِد  

 مقبور بإمدري بقصر باعبد هللا.



وأما موالي علً فسكن عند أوالد مطاع المعروفة بؤوالد علً حالٌاً، وأما  
موالي عبد الحق فبقً بؤوالد أوشن وبقً كل واحد فً زاوٌته، وأما السٌد عبد 

 الصمد خرج صؽٌرا إلى أرض السودان وذرٌته بؤرض التكرور.
لً الصالح سٌدي موالي سلٌمان كرامات عدٌدة ومشهودة منها جفاؾ وللو 

 الماء من السبخة بعدما كانت تقطع بالقوارب.
وٌقول فٌه عبد القادر بن عمر بن عبد الرحمان التٌنٌبلنً : "وكان ذو  

منزلة عظٌمة فً النفوس، ومن كبار المشاٌخ صاحب اآلٌات والكرامات، وقبره 
ت الوالٌة فً أوالده، وكان للناس اعتقاد فً تعظٌمه، أحد المزارات، واستمر

 2 وكان مع صبلحه فٌه فضٌلة".
 تارٌخ نشؤة الزاوٌة:

الخوض فً تسلٌط الضوء على هذه الزاوٌة وتقدٌمها للقارئ  وقبل 
الكرٌم، ٌتوجب علً أن أعرؾ مفهوم مصطلح زاوٌة حتى ٌتسنى للقارئ معرفة 

 مضامٌن الزاوٌة واألسس التً ترتكز علٌها.
الزواٌا فً المفهوم اللؽوي هً جمع زاوٌة مشتقة من زوى؛ أي جمع ألن  

بة العلم، وٌجمع المال بالطرق لمشروعة فٌها تجتمع الضٌوؾ والفقراء وطل
 لتموٌلها وتسٌٌر ُنُظمها.

أما من حٌث المفهوم االصطبلحً فهً مإسسة دٌنٌة روحٌة، اجتماعٌة  
 3. وإسبلمٌة
إن جل المخطوطات التً وقفنا عندها تإكد السبق للولً الصالح سٌدي  

ل زاوٌة أنشؤت فً تؤسٌس الزواٌا بمنطقة توات، وأو - -موالي سلٌمان بن علً
للعلم، وإذا كانت هناك زواٌا أخرى أسست قبله بالمنطقة فلم ُتعرؾ، ولم نجد لها 

 أي ذكر أو أثر ٌدالن على ذلك.
وبالتالً، فإّن زاوٌة موالي سلٌمان بن علً أول زاوٌة أسست على 

؛ أي فً معنى الحدٌث، إذا مات ابن آدم انقطع  المبادئ التً ذكرها الرسول 
  من ثبلث؛ ولد صالح ٌدعو له، وعلم ٌنتفع به، وصدقة جارٌة. عمله إال

هـ(. وبذلك، فإن موالي 6وٌرجع تؤسٌسها إلى القرن السادس للهجرة )
سلٌمان بن علً بدأ تدرٌسه وتعلٌمه للطلبة القرآن الكرٌم قبل وضعه الحجر 

 هـ، إلى أن وضع الحجر األساس، أو581األساس لهذه الزاوٌة بداٌة من سنة 
 أدرار. -هـ بقصر أوالد أوشن593االنطبلقة الفعلٌة لتشٌٌدها سنة 

وأما عن ُحبس الزاوٌة، فٌقول بنفسه: "كما حبس الدٌار والقصر، وأماكن 
الطلبة وجمٌع المرافق التً تحت أٌدٌنا على الزاوٌة لوجه هللا العظٌم، وعلى 

لهم سوى  أوالدي عبد الحق، وعلً، وعٌسى، وعبد الصمد، وعبد هللا ولٌس



القوت والمسكن واللباس، وأرٌد وهللا ٌرٌد وٌفعل ما ٌرٌد أن ال ألقى ربً وكل 
 4واحد من أبنابً له زاوٌة وهللا على ما أقول شهٌدا". 

وفتحت أبواب الزاوٌة لتعلٌم القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة، 
 5 والفقه، وإطعام الطعام، وإٌواء الضٌوؾ.

اوٌة موالي سلٌمان بن علً هً زاوٌة جمعت بٌن وٌمكن القول، إن ز
تؽذٌة الروح وتؽذٌة الجسد. وتعتبر مقرا للعلم والتعلٌم، ومكان للعبادة والتصوؾ، 

 فرحم هللا من رجل علم الناس أمور دٌنهم، ونفع الطبلب والمتمدرسٌن.
وقد تمٌزت زاوٌته بكثرة االنفاق واإلطعام للفقراء والمعوذٌن، فضبل عن 

الحجاج التً كانت تقصد زاوٌته لراحة والتخفٌؾ، ورؼبة فً معرفة الكثٌر  قوافل
 عن مسابل الحج وفتاوٌه.

ومما زاد أهمٌة وفضبل هو احتواإها على مكتبة تنوعت عناوٌنها، 
وتعددت محتوٌاتها، فكان فٌها العدٌد من الكتب الفقهٌة والنحوٌة، وؼٌر ذلك من 

 6الطب والفقه والحساب.
ة مدح فً سٌدنا سلٌمان بن علً لسٌدي البكري بن عبد وهناك قصٌد
 وهً: 7الرحمان التٌنٌبلنً، 

 سٌـدي سلـٌـمان نـجـل عـلً     وفسٌـل ابـن حـرزهم فً الطـرٌقـة
 فُـقت مجـداً وسـإدداً وكـمـاالً      وسـلـوكـاً شـرٌـعـة وحـقـٌقـة

 الظـلـمـات منـه الشـرٌقـةقد حـللت توات كالبـدر ٌسـري       تهـِزُم 
 وَملَكـت أزّمة الِعـّز والتصـرٌؾ      فٌـها مـع الـّصـفـات األنـٌـقـة
 َوَبسطـَت ٌدٌـَك بالجـود ُتعـطً     كـّل ذي أمـال ثـٌـابـا صـفـٌـقة
 ومنحــَت الـزوار كـّل مـراٍم       ُدوَحـُه ُسـرَّ بالؽـصـون الورٌـقـة
ـَت مـن الخـبلبـِق جـّماً      للُهـدى بعـد هـونـهـم بسِحـٌـقـة ٌْ  وهَد

 ًّ ٌّـدي األحسـن  فؤضـحى      بالـوالٌـة ِذكـُره فـً الـخـلـٌقـة 8مثل َس
 بعد ما كان فً حضٌض انقـطاع      فارتقى بعـُد فـً المـراقـً الشـرٌقة

 لفُـهـوم الـدقـٌـقـةوعلى قـبـرك المعـّظـم نـوٌر      ظاهـٌر لـذوي ا
 ُحـرَمـة عّظـم اإللـه ِحمـَاَها       َمالَها فـً كـثـٌـرها مـن شـقـٌقة
 ُكـّل َمـن لَـْم ٌكـن لــه أدٌب       فً حـوِزها فـَصَم اإللـُه وثـٌـقـة

 َسند المستؽـٌـُث ُكـن لً ؼٌـاثا     فً عوٌض الُخطـوب َتضحـى طلٌـقة
مـاَر حاش  ـاَك ُركنً     أن أكـوَن ِمن الـُجـُمـوِع الَؽـِرٌقـةأنت حامً الدِّ

ـُر  ٌْ  الفـقـٌر حالُِك فـٌِـَقـة 9فً ِحمـاك الضعٌـُؾ ماِدح معناَك     الُبـَكـ
 ضاَنـُه هللا ِمـن شٌـاطٌـن ِجـّن    مـع إنــٍس بـنـٌـَرات َعـتـٌِـقـة

 10المخطوطات المتواجدة بزاوٌة مولي سلٌمان بن علً:



زاوٌة موالي سلٌمان بن علً تحتوي على كم هابل من المخطوطات،  إنّ  
ونظرا لتشتتها بٌن أحفاده لم ٌصلنا منها إلى القلٌل، وهو ما وجدته مجموعا ضمن 

 خزانة سمٌت باسم الولً الصالح سٌدي موالي سلٌمان بن علً.
 :مفهوم المخطوط

هو إن جل التعرٌفات التً وقفت علٌها عند مفهوم المخطوط وجدت أنه 
ما خط بالٌد أو رقم باآللة ومضى على تدوٌنه خمسون عاما فؤكثر سواء نشر فٌما 
بعد أم لم ٌنشر وسواء أكان فً مكتبة رسمٌة أو خاصة أو لدى الهٌبات أو شخص 

 11 بعٌنه.
 :موقع الخزانة

 –ي موالي سلٌمان بن علً بقصر أدؼا تقع خزانة الولً الصالح سٌد
جنوب والٌة أدرار التً تبعد عن الوالٌة بثبلثة كٌلومترات تقرٌبا، ومقرها هو 
منزل األستاذ: سلٌمانً علً؛ الذي ٌعتبر المإسس األول لها والمشرؾ علٌها إل 

 ؼاٌة الٌوم. وهو من أحفاد الولً الصالح سٌدي موالي سلٌمان بن علً. 
ُجمعت من  -تقرٌبا–نعتبر أن المخطوطات المتواجدة بها كما ٌمكن أن 

 أحفاد الولً الصالح سٌدي موالي سلٌمان بن علً عن طرٌق الوراثة. 
 :حالة المخطوط بالخزانة

وعند إطبلعنا على تلك المخطوطات وجدنا أن كلها تحتوي على عناوٌن 
ألؼلفة علٌها مع أسماء مإلفٌها، فقط أن البعض منها ٌحتاج إلى صٌانة ووضع ا

جزاه هللا –حتى ال تخضع للضٌاع والتلؾ، وخصوصا أن المشرؾ على الخزانة 
ٌبذل جهدا كبٌرا من أجل المحافظة علٌها بتؽلٌفها وفهرستها، وإعادة  -عنا كل خٌر

كتابة المخطوط بالٌد إذا كان فً حالة ؼٌر جٌدة، وؼٌر صالح للقراءة، وذلك دون 
 تؤثٌر على محتواه العلمً. 

وهناك من الخطوطات مكتوبة بالورق الصؽٌر، والبعض منها مكتوب 
بالحجم المتداول والمتعارؾ علٌها، مع اختبلؾ فً نوعٌة الخط، ولونه مابٌن 

 األحمر واألسود.
 :فهرس المخطوطات بالخزانة

إن المهمة التً ٌقوم بها صاحب الخزانة من أجل المحافظة علٌه هو  
المخطوط بذكر عنوانه وموضوعه ومإلفه، والعصر  تدوٌن البٌانات الوصفٌة عن

الذي عاش فٌه ومسطرته وعدد أوراقه وناسخه والمعلومات األخرى المثبتة علٌه 
من تملك ووقؾ وبٌان حالته المادٌة وما ٌحتوي علٌه من مٌزات فنٌة، وذلك 

 بتدوٌنه فً سجل خاص بالخزانة.
 ممٌزات الخزانة:



على مستوى  -على ماأعتقد–الوحٌدة  إن من ممٌزات الخزانة هو أنها
الوالٌة أنها تملك أقدم مخطوط للقرآن الكرٌم أو  أقدم نسخة ترجع إلى عهد 

 .-رضً هللا عنه–عثمابن بن عفان 
 :عدد الخطوطات بالخزانة

مخطوط. اشتملت  200حٌث تصل عدد المخطوطات بها إلى أزٌد من 
قه، علوم القرآن، الرحبلت، السٌر على مجموعة من العلوم، منها: علوم اللؽة، الف

 والتراجم، الطب، وعلم الفلك.....
 ومن عناوٌن هذه المخطوطات نجد: 

 أدوٌة؛ لعبد الرحمان بن محمد بن مسعود الفارسً. -
 تفصٌل القرآن الكرٌم؛ محمد بن المحفوظ بن محمد الوشانً. -
 شرح كلمة اإلخبلص؛ محمد الصافً بن البركة. -
 هدٌة السالك إلى الربع الكامل؛ بدر الدٌن الماردٌنً.علم الفلك  -
 الفتح المؽتبط فً شرح المؽتبط؛ محمد بن أبً التواتً.   -
 تحفة األحباب فً هٌبات النبات واألعشاب؛ اإلمام أبً الحسن. -
 نٌل المراد فً كٌفٌة عقد ألوان المزاد؛ الصافً بن البركة. -
 رحلة سٌدي عبد الرحمان بن عومر. -
 رحلة عبد القادر بن عمر المهداوي. -
 رحلة أحمد بن هاشم. -
 رحلة عبد هللا الفبلنً لعبد هللا الفبلنً. -
 ؛ محمد البكري بن عبد الرحمان بن الطٌب.قصٌدة فً مدح الرسول  -
 الطرابؾ والتبلبد؛ سٌدي المختار الكنتً. -
 رٌم البلبالً.ؼاٌة األمانً فً أجوبة إلى زٌد التنبلنً؛ محمد عبد الك -
 نقل الروات فٌمن أبدع قصور توات؛ محمد بن عومر بن محمد البوداوي. -
 شجرة أنساب آل البٌت؛ محمد علً السنوسً. -
 نازلة فقهٌة؛ عبد الرحمان عمر التواتً. -
 نازلة فقهٌة؛ محمد بن محمود نؽٌع. -
 المحن والشدابد بتوات؛ عبد الرحمان األدؼاؼً. -
 سالة؛ األجهوي المالكً.حاشٌة شرح الر -
 قصٌدة التداوي من العمى؛ عبد العزٌز بن سعٌد الشاطبً. -
 شرح مثلث قطرب؛ محمد بن أب الزموري. -
 أرجوزة فً علم النحو؛ عبد الرحمان المالقً. -
 كٌفٌة استخراج حروؾ الفاتحة؛ محمد الطٌب بن الحاج المكً. -
 بن الخطٌب القسنطٌنً. شرؾ الطالب إلى أسنى المطالب؛ أبو العباس -



 كشؾ األسرار عن حروؾ الؽبار؛ علً بن محمد القلصادي. -
 شرح العبقري؛ محمد بن أب المزمري. -
رد على اعتراض السٌد محمد بن محمد العالم الزجبلوي فً مسابل الحبوس؛  -

 محمد بن عبد الرحمان بن عومر التنبلنً.
 عبد الرحمان بن عومر التنبلنً.إتمام المقتبس فً ثبوت التحبٌس؛ محمد بن  -
رفع الحجاب وكشؾ النقاب فً ثبوت التحبٌس؛ محمد بن عبد الرحمان بن  -

 عومر التنبلنً.
 مرثٌة الؽرناطً بعد سقوط األندلس؛ الشرٌؾ الؽرناطً. -
 تعلٌق على شرح األربعٌن اإلدرٌسٌة؛ أحمد زروق.... -

ة داخل قصر أوالد أوشن ولذلك، فإن هذه الزاوٌة هً متواجدة لحد الساع 
الذي ٌتواجد به ضرٌح الولً الصالح سٌدي موالي سلٌمان بن علً، وتقام له 

 ماي، وتؤتٌه الوفود من كل منطقة للتبرك به. 16الزٌارة سنوٌا بتارٌخ 
رحمه هللا برحمته الواسعة وأسكنه فسٌح جنانه، ورزقنا وأنفعنا وأٌاكم 

 الحٌن الذٌن ال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون.بعلمه وجعلنا من المحبٌن لعباده الص
 والسبلم علٌكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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رحمة هللا -أدرار، لصاحبها الولٌد بن الولٌد-هللانسخة مخطوطة موجودة بخزانة باعبد  -7

 .-علٌه
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 حمزة قرٌرةاألستاذ: 
 ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

ة اآلداب واللؽات ٌّ  كل
 قسم اللؽة واألدب العربً

 

 

 عنوان المداخلة: الحاج أحمد مصطفى الشاعر الفقٌه
 "أبكً على الذنب" تحقٌق وقراءة فً قصٌدة  : 

 مدخل
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عاشت ورقلة كؽٌرها من مناطق الوطن أوضاعا عصٌبة إبان االحتبلل 

الفرنسً، من تهمٌش وقهر واضطهاد، ومحاوالت لطمس الهوٌة الوطنٌة من لؽة 

ودٌن، فقد حاول المحتل الفرنسً بكل ما أوتً من جهد وأسالٌب القضاء على 

فاستخدم الترؼٌب  مقّومات العربٌة واإلسبلم فً المنطقة وجّند كل طاقاته المادٌة،

والترهٌب، وممن وظفهم المحتل نجد المبشرٌن الذٌن تؽلؽلوا فً عمق المجتمع 

الجزابري بقصد تحرٌؾ مساره واألخذ به نحو المسٌحٌة، وأمام هذه األوضاع 

برز رجال عظام فً مختلؾ أقطار الوطن للتصدي لهذه الحملة وتنبٌه الؽافلٌن 

المشاٌخ فً مختلؾ األنحاء هرب لهم الناس  من الشباب، ففً ورقلة برز عدد من

بدٌنهم واستفتوهم فً مسابل حٌاتهم، ومن بٌن هإالء نذكر الشٌخ الحاج: أحمد 

م( الذي حمل على نفسه وتحمل 1984م/1895) -هـ1404-هـ1313-مصطفى 

قول الحق ودعوتهم للعودة للدٌن والتبرإ مما الصعاب من أجل تثبٌت الناس على 

مبشرون، وسنحاول خبلل هذه الورقة البحثٌة تسلٌط الضوء على كان ٌدعوهم ال

بعض الجوانب من حٌاة هذا الرجل، كما نقّدم تحقٌقا فً أحد قصابده ونحاول 

ٌّن األثر الدٌنً والوطنً العمٌق لدى الشٌخ أحمد مصطفى.  االقتراب منها فنٌا لنب

 وأسفاره:  *الحاج أحمد مصطفى، حٌاته -1

طفى من بلدة متلٌلً الشعانبة )والٌة ؼرداٌة( ولد سنة الشٌخ الحاج أحمد مص

م وهو ٌنحدر من عابلة سٌدي الزؼٌم المعروفة بؤوالد عمر بن موسى 1895

 نسبة إلى ادرٌس األصؽر ابن ادرٌس األكبر بن محمد التاتاي بن البسطاوي. 

 

 

 

 

وسنه لم ٌتجاوز الرابعة  ،الكرٌم صؽٌرا بدأ تعلٌمه فً مسقط رأسه فحفظ القرآن

عشر، وقد تتلمذ على ٌد مشاٌخ عصره فً المنطقة خصوصا مشاٌخ أدرار 

ومن بٌنهم الشٌخ موالي عبد السبلم  ،الواقعة فً الجنوب الؽربً الجزابري

صورة الشٌخ 

الحاج أحمد 

 مصطفى



تم أومحمد عبد هللا األلوسً الشنقٌطً وموالي األخضر بن عبد الرحمن. وقد 

بع عشرة سنة. كما تلقى على ٌد علماء عصره الفقه تفسٌر القرآن وسنه س

والفرابض وعلوم الحدٌث والتعمق فً اللؽة العربٌة واألصول وؼٌرها، وفً سنة 

توجه الشٌخ إلى جامع الزٌتونة بتونس، فعّمق هناك معارفه العلمٌة كما  1934

ج. نال فٌها شهادة التحصٌل وزار على اثرها البقاع المقدسة مإدٌا فرٌضة الح

وأخذ منهم،  شٌوخالو ءعلماالزار مصر والتقى فٌها العدٌد من  1937وفً أواخر 

لٌزداد علمه اتساعا ولسانه إقناعا. ولعل ذلك ما جعله أكثر تواضعا ومٌبل للزهد 

فً الدنٌا ورؼبة فً اآلخرة من خبلل تقدٌمه العلم والمعارؾ لطلبته، فكان منشؽبل 

ته بها جمعٌة العلماء المسلمٌن على مستوى جهات بؤداء رسالته التربوٌة التً كلف

الجنوب الجزابري باعتباره عضوا بارزا فٌها، وهذا ما زاد من حقد المحتل 

الفرنسً على الشٌخ، فحاول بكل الطرق النٌل من رسالته، ووصل األمر إلى أن 

مدرسة بالقرب من منزل  1947أسس سنة  بٌٌر راكانأحد المبشرٌن وهو القس 

والذي كان بمثابة مدرسة ٌإمها األبناء  ،الواقع بحً القصبة بورقلةالشٌخ 

 همحٌطعن هتعالٌمبالشٌخالقاطنون بالجهة، وتم تؤسٌس مدرسة القس بهدؾ عزل 

وتعمٌق مفاهٌم التربٌة النصرانٌة فً الوسط االجتماعً عن طرٌق تكثٌؾ 

ٌعانون من الدروس ومضاٌقة الشٌخ وتوسٌع اإلؼراء المادي للمواطنٌن الذٌن 

ظروؾ مادٌة سٌبة. لكن الشٌخ وتبلمذته األوفٌاء تصدوا إلى ذلك وقاوموا كل 

األسالٌب، إلٌمانهم بؤحقٌة رسالتهم، واستمرت مقاومة الشٌخ العلمٌة مع طلبته 

الذٌن اصبحوا بمثابة درع حامً للقٌم والمبادئ الدٌنٌة فقد تحّولوا بمرور الزمن 

 لمحتل الؽاصب. ضد االمقاومة الفكرٌة  إلى مشاٌخ فً مناطقهم ٌقودون

إضافة للمقاومة الفكرٌة فقد عمد الشٌخ إلى تؤسٌس نواة لنشر الدٌن، فؤسس 

بمدٌنة متلٌلً سنة  سبسب والثانً بناحٌة 1954مسجدٌن األول بمدٌنة ورقلة سنة

، ولم تقتصر وظٌفة المساجد فً تلك الفترة على أداء وظٌفة الصبلة بل 1955

 إلى تثقٌؾ الناس وحثهم على الوقوؾ فً وجه المحتل. تعدت ذلك 

 1936و 1933كما نشٌر إلى أن الشٌخ أحمد مصطفى قد اشتؽل بالقضاء بٌن 

ولم ٌستمر فً الوظٌفة طوٌبل، فقد أقال نفسه وذلك بسبب الممارسات االستعمارٌة 

 القاسٌة التً تملً على القضاة ما ٌفعلون.



رها فً هذا المقام رسالة الشٌخ محمد عبد هللا ومن الشهادات المهمة التً نذك

ٌسؤله مصطفى الخرسً العلوي الشنقٌطً من دكار، التً بعث بها للشٌخ أحمد 

 عن حاله وحال أصحابه وٌشهد له بالعلم والورع. 

وفً األخٌر ننّوه إلى أن جهد الشٌخ أحمد مصطفى لم ٌكن فردٌا طٌلة حٌاته بل 

لمجتمع فً تلك الفترة أعانته على تصدٌه للمحتل كان عمله جماعٌا فكل أطٌاؾ ا

ومقاومته للجهل واألمٌة، وعلٌه فاألهالً فً ورقلة وؼٌرها من المناطق عملوا 

كؤمة واحدة انطبلقا من حسهم الجماعً وإٌمانهم بمصٌرهم المشترك، فواجهوا 

 المحتل بكل األسالٌب.  

 الحاج أحمد مصطفى الشاعر الفقٌه:  -2

من خبلل حٌاة الشٌخ الملٌبة بالعلم والمعارؾ خصوصا الدٌنٌة منها فقد 

برع فً مٌدانه، فكان له باع قوي فً الفقه المالكً، كما كتب فً الشعر قصابد 

كثٌرة أؼلبها فً موضوعات دٌنٌة أو حماسٌة، أو وصؾ لؤلوضاع التً عاشها 

لٌدٌة المحافظة، المجتمع الجزابري، وذلك بؤسلوب ٌنتمً إلى مرحلته التق

فالشعراء فً زمنه لم ٌختلفوا عن شعراء االحٌاء فً المشرق العربً، الذٌن قاموا 

معتقدٌن أن  -من الشعر الجاهلً إلى العباسً –بإحٌاء التراث الشعري القدٌم 

مستوى الشعر فً تلك العصور كان رفٌعا وٌجب محاكاته واالقتداء به فً كل 

لتً تفصلهم عن تلك العصور، حٌث اعتبروها شًء، مسقطٌن بذلك المرحلة ا

مرحلة انحطاط شعري، وسعوا إلى ترسٌخ  قواعد النص القدٌم بمختلؾ مقّومات 

. والشاعر أحمد 1بنٌته، بهذا لم ٌكن للتقلٌدٌة سبللة شعرٌة حدٌثة تتكؤ علٌها

مصطفى لم ٌختلؾ عن تصّور االتجاه اإلحٌابً سواء على مستوى المضمون أو 

للؽوي، فوظؾ كل مكتسباته الدٌنٌة ومواهبه فً فن الشعر لتقدٌم نص البناء ا

لما له من منزلة وقوة تؤثٌر فً  شعري إرشادي، ولعل اعتماده على فن الشعر

نفوس الشباب، لهذا فقد وظفه الشٌخ أحسن توظٌؾ لتقدٌم نصابحه ومجابهته 

اة المنطقة ألسالٌب المحتل، كما حفظ بشعره عدة وقابع تارٌخٌة مهمة فً حٌ

والجزابر والعالم بؤسره، كما قّدم لنا رإٌة اإلنسان الجزابري لمختلؾ األوضاع 

المحٌطة به فً تلك الفترة. وعبر هذه المداخلة نحاول تتبع أحد قصابد الشٌخ 

 بالقراءة والتحلٌل بعد إثبات نسبها إلٌه وتحقٌقها.



 عرض عام للقصائد التً تركها الحاج أحمد مصطفى: -3

حاج أحمد مصطفى إضافة آلرابه ومواعظه فً توجٌه الشباب ضد ترك ال

التنصٌر والبعد عن الدٌن، عدة قصابد فً موضوعات مختلفة أهمها الوعظ 

واإلرشاد بحكم وظٌفته الدٌنٌة، كما دعا فً قصابده إلى الثورة ضد المحتل، كما 

قصابد وصؾ فظابعه ودول الحلؾ، وبٌن أٌدٌنا دٌوان للشٌخ مرقون ٌحمل خمس 

 50طوال مع تقدٌم وبعض التعلٌقات لمعارؾ الشٌخ وأحفاده، والكتاب ٌحمل 

صفحة من الحجم المتوسط، وهو من دون طبعة وال دار نشر، فهو جهد فردي 

م بمتلٌلً، وقد 1941البن الحاج أحمد مصطفى وهو عبد العزٌز المولود سنة 

من خبلل هذه الدراسة جمع االبن عددا من قصابد والده وكتب بعضه بخط ٌده، و

سنرّكز على أحد قصابد هذا الدٌوان المرقون، وهً قصٌدة "أبكً على الذنب" 

وٌعود اختٌارنا لهذه القصٌدة فً الدٌوان المروقون،  29وتبدأ من الصفحة 

بالتحدٌد ألننا وجدنا نسخة أخرى منها ُكتبت بخط الٌد لتكون أصبل وهً قرٌبة من 

اعتبارها فً أحد المراتب المتقّدمة من حٌث الصحة  كما ٌمكننا 2المخطوط األم

ٌّن مدى صلته القصٌدة الذي اعتمدنا علٌه لنحققوكتبها ابنه  3فالشاعر أمبلها  اونب

 فٌه. وفٌما ٌلً نقّدم صورة عن الكتاب المرقون: توالتارٌخ الذي ُكتب ابصاحبه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 من صفحات الكتاب المرقون: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبكً على الذنب: قصٌدة -4

هذه القصٌدة الثالثة فً الدٌوان المرقون وقمنا بعنونتها بصدر البٌت األول، ألننا 

لم نجد عنوانا لها فً الدٌوان وال المخطوط، فقد اكتفى الراقن بوضع ترتٌب 

للقصٌدة وسماها "القصٌدة الثالثة". وفً ما ٌلً نقّدم القصٌدة فً شكلٌها فً 

 الدٌوان والمخطوط. 

 عرض المدّونة المخطوطة:  -
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 :مرقونةبنسختها الالقصٌدة  -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

بعد التدقٌق فً القصٌدة وقراءتها فً المخطوط بتمّعن والحذر من تشابه خطها 

المابل إلى الخط المؽربً، ومحاولة االبتعاد عن االنطبلق الخاطا فالخطؤ ال ٌنتج 

كما ٌرى شٌخ المحققٌن عبد السبلم محمد هارون، لهذا تتبعت أهم  4إال خطؤ

أسطرها والحروؾ المتشابهة خصوصا الؽٌن والفاء وتعد هذه األحرؾ األكثر 

، وعبر تتبعنا ألؼلب األبٌات نجد فعبل تداخبل بٌن 5عرضة للخلط والتداخل

لمرقونة ومن الحرفٌن الفاء والؽٌن والخطؤ ٌظهر بجبلء بٌن النسخة المخطوطة وا

 عٌنات ذلك نذكر البٌت:

 *** سترتمً كعشواء فارغ فً الهمل الفتىإن تجعل المال كفوء العلم ٌا ذا 

 

والصحٌح "الؽنى" فاختلط على الراقن بٌن حرفً الفاء والؽٌن، وزاد النقطة على 

 النون.

 وصؾ المخطوط:

مما تقّدم نبلحظ أن القصٌدة مشّكلة فً المخطوط من أربع صفحات من  انطبلقا

سم أما فً الدٌوان المرقون فجاءت فً سبع صفحات من  30×21الحجم الكبٌر 

سم. وما ٌهمنا أكثر فً هذا المقام المخطوط بالٌد، أما المرقون فتتم  21×15حجم 



خطوط لم ٌتم نشره من مقارنته ومبلحظة االختبلفات فقط. كما نشٌر إلى أن الم

قبل فقد عمدنا إلى البحث فً بعض المصادر كما سمعنا من ابن الشٌخ الذي أفادنا 

بؤنه لم ٌنشر أحد قبلنا هذا المخطوط. وأمر أسبقٌة النشر ٌعد من محاذٌر هذا 

أمره قبل العمل، وفٌما ٌلً سؤقّدم وصفا مادٌا لحالة  نا، لهذا فقد تحر6ٌالعلم

 طبلق فً نقل لؽته وتدقٌقها.المخطوط، ثم االن

 حالة المخطوط: -

ٌّدة خصوصا أنه كتب على ورق حدٌث نسبٌا ٌعود للثمانٌنات  المخطوط بحالة ج

من القرن الماضً، كما أن الحبر األزرق واألحمر الذي كتب به حدٌث مما حافظ 

على بهابه ونظارته، وانطبلقا من حالتها ومقارنتها بالنسخة المرقونة لم نجد 

حماة التً تبلفات ُتذكر، إال فً بعض الكلمات التً وقع فٌها تحرٌؾ، ككلمة اخ

 ُكتبت بالتاء المفتوحة

 

 فً البٌت: ضحدتالتً كتبها  دحضت للحروؾ ككلمة هأو خطؤ فً النقل وقلب 

 حجتنا *** وبان حكمك هذا الٌوم فً خطل ضحدت ٌامجلس األمم

موجود فً المخطوط ككلمة كما نجده فً مواضع ٌزٌد المرقون ما هو ؼٌر 

 ربٌسها فً قوله :

 *** ما أنت تزعمه ٌنال بالحٌل رئٌسها ودع شجاعفاخرج إلى الحرب إن كنت 

فكلمة ربٌسها ؼٌر موجودة فً المخطوط وزٌدت فً المرقون، كما ٌظهر الخطؤ 

 رفع خبر كان شجاع واألصح "شجاعا".

 

 

 



 

وفً بعض األحٌان سقطت كلمات من المخطوط وتمت اإلشارة لها فً الحاشٌة 

 السفلٌة ومنها كلمة "الخناء" فً البٌت السادس عشر بعد "الكوست نسل" 

 

 

 

 

 

كما نجد عدة أخطاء نحوٌة وتركٌبٌة فً بعض األبٌات كرفع المنصوب أو 

صٌدة، كذلك فعل العكس، ومن ذلك الحال فً كلمة "حافً" فجاءت مرفوعة فً الق

 األمر المجزوم بحذؾ حرؾ العلة فً البٌت الثانً :

 على محمد وعلى ***أهل التقى آله وصحبه الكمل صلًٌاربً 

والصحٌح "صل" وتؤتً هذه األخطاء وؼٌرها بسبب الشفهٌة فً النقل فاالبن 

الخطاط ٌكتب ما ٌسمع لهذا نجده ٌضٌؾ أحٌانا حروؾ العلة وأحٌانا أخرى ٌضع 

زة على النبرة وتحتها نقاط الٌاء كما فً قوله "قصابد العرب" ووضع نقاط الهم

الٌاء تحت النبرة وهذا ٌعود للثقافة الدٌنٌة المرتبطة بالمسجد والكتاتٌب فؤؼلبهم 

 ٌكتبون بذات الصفة.

 رمقونة: موفٌما ٌلً نقّدم بعضا من األخطاء بٌن النسخة المخطوطة وال

 من الحلل )ستكسون( ستكتسون تبقوا *** وفً الجنانإلى األمام ٌا جند هللا فاس

 *** والروم تقهرنا ونحن فً خجل )مهانتنا( مهانتهامابة عام ونحن فً 

 من هللا بعد الكد والكلل )نصرا( نصر ال تٌؤسوا من حنان هللا وارتقبوا ***



 )الؽنى(*** سترتمً كعشواء فارغ فً الهمل الفتىإن تجعل المال كفوء العلم ٌا ذا 

تجر(  -)بسٌطفً الوشل  تجريبحرها لم  بسٌطاحكت حواشٌها صؽت قوافٌها ***

 فً المخطوط

 حنانا ورحمة بعزته*** عند مماتً بالتوحٌد ٌختم لً )أرجو( فً المخطوط أرجوا

بٌتا بٌنما  102كما نشٌر إلى أن النص المخطوط جاء زابدا ببٌت شعري فقد بلػ 

 وبٌت واحد، والبٌت الزابد هو: 100النسخة المرقونة فٌها 

 إن البالً تمر نائحات على *** جثمانك فوق النعش محتمل

وهو مواصلة لمواعظ الشٌخ ونصابحه فً آخر القصٌدة التً تعد من المطوالت 
عن تمّسك الشاعر برإٌة ، فتعبروهً طبٌعة النص التقلٌدي واإلحٌابً بشكل عام

فً العودة إلى األصل، كما ُتمّكن اإلطالة  فٌها قداسة للماضً، وداللة على الرؼبة
ٌُسمع منها . والشاعر استؽل 7من تحقٌق وظٌفة النص التواصلٌة، فالعرب تطٌل ل

ذلك لتوجٌه خطابة للجٌل الجدٌد وحثه على العلم والمعرفة ونبذه لؤلخبلق السٌبة 
 وساعده على ذلك إطالته وانتقاله من موضوع آلخر.

ر ألبٌات القصٌدة نكتفً بما قّدمنا من نماذج فٌها خطؤ فً وانطبلقا من العدد الكبٌ

المخطوط وذلك تماشٌا والحجم النصً المتاح فً هذه الورقة البحثٌة، وفٌما ٌلً 

 نعرض جزء من القصٌدة بعد تصحٌحه، ومنه تتم عملٌة القراءة.

 عرض جزء من القصٌدة بعد التصحٌح والتدقٌق: -

، ولتتم 8قمت بترقٌم األبٌات الشعرٌة لٌسهل التعامل معها وفق قواعد التحقٌق لقد

 مقارنتها بٌن المخطوط والمرقون فً النسخة الثانٌة.

ٌبدأ المخطوط بالبسملة والحمد ثم التعرٌؾ بصاحب القصٌدة وذكر جزء من حٌاته 

الثالثة" وهو ثم تنطلق أبٌاتها، وفً النسخة المرقونة تمت عنونتها بـ "القصٌدة 

عنوان ترتٌبً وضعه ابن الشٌخ لٌرقم قصابد والده. والقصٌدة كما فً المخطوط 

 كالتالً: 

 ابكً على الذنب ال تبكً على الطلل *** و أقصد حمى الرب حافٌا ؼٌر منتعل -1

 ٌا ربً صل على محمد وعلى ***أهل التقى آله وصحبه الكمل -2



 فً القضاء قبل فً األزلما أهلكت حادثات الدهر من أمم*** وما جرى  -3

 ألْمع برق ٌرى من جبهة الجبل *** أم هّب رٌح الضٌاء ٌشفً من العلل -4

 بشرى بنً العرب إذ جنودنا انتصرت *** فً كل معركه بنصر مّتصل -5

 جند أباد العداء فً الحرب منتصرا *** بربه فً الوؼى ظفر باألمل -6

 رفاق علً إحٌاء ثبات الصحابة وفكرنا*** من بعد طول الزمان فً -7

 أناشدكم ٌا سرات الشرق قادتنا *** هل ثقتم بمٌثاق من ذوي الملل -8

 مٌثاقكم كسراب تحته مهمه *** ولٌس فً أرضه نضح من البلل -9

 المارٌكان طؽى بجرمه وبؽى *** وصار مرتطما فً بركة الوحل -10

 ٌا مجلس األمم دحضت حجتنا *** وبان حكمك هذا الٌوم فً خطل -11

 حكما *** أقوالها قررت تتبع بالعملجبهتنا جعلت أقدامها  -12

 سكان مصر زعٌم الروس قال لهم *** أرد عنكم هجوم أمم الخزل -13

 ٌا بو القنٌن شرعت فً إؼاثتنا *** الزلت منتصرا شاكً السبلح ملً -14

 بشر فرنسا بخزي فً سٌاستها *** سوؾ ترى أمة ٌقودها فٌمولً -15

 ه الجللالكوست نسل الخناء ٌحسب سٌرته *** تزٌده رفعة بفعل -16

 هاب األبطال واألبرٌاء ٌقتلهم *** ٌعدو على النمل بالخفٌن كالجمل -17

 فتكت بالضعفاء فارتقب جمرة *** تفلق هامك رمٌا من بنً ثؽل -18

 فاخرج إلى الحرب إن كنت شجاعا ودع *** ما أنت تزعمه ٌنال بالحٌل -19

 أوراس فٌه أبات الضم دولتنا *** ٌرأسها بنظام الجٌش فً شؽل -20

 لعمور رد عسكرهم *** مات الكثٌر وباء الباقً بالفشلهجوم طود ا -21

 ذاك الزعٌم أمٌر الجٌش شكرا له *** هلل دره فً الجهاد من بطل -22

 إلى األمام ٌا جند هللا فاستبقوا *** وفً الجنان ستكسون من الحلل -23



 الحور ترقبنكم من جنة زخرفت *** بشرى لكم بجوار سٌد الرسل -24

 *** فالكبر والعجب ببس الوصؾ للرجل دعوا التكبر واإلعجاب واتحدوا -25

 إن تصبروا فً الكفاح هللا ٌنصركم *** لٌس ٌنال العلى بالجبن والكسل -26

 ردوا جنود العدو بالٌقٌن فقد *** كتب نصركم فً صفحة السجل -27

 تقدموا ببنادق مجردة *** إن لم ٌمت صٌدها تصبه بالشلل -28

 لارموا رإوس الضبلل كما *** ترفعت علٌنا ونحن فً وج -29

 مابة عام ونحن فً مهانتنا *** والروم تقهرنا ونحن فً خجل -30

 فطالما هتك الكفار حرمتنا *** واالستعمار ٌدس السم فً العسل -31

 فكم شٌوخ وشبان لنا قتلوا *** وكم حرابر ٌصرخن على العٌل -32

 وكم ضروب من األذى بلٌنا بها *** من الفرنجه قوم الدؼر والدؼل -33

 *** مع الكواعب والولدان فً الكلل الشهداء القتلى علت منازلهم -34

 ال تٌؤسوا من حنان هللا وارتقبوا *** نصرا من هللا بعد الكد والكلل -35

 شواهق األطلس الٌوم حصونكم *** فالحرب ملجؤكم فاقضوا على الخلل -36

 إذا أحاط به جٌش العدو ٌرى *** نٌران قذؾ جزاإه من القلل -37

 بالمكر والدؼلقل للفرنسٌن خبتم بامتزاجكم *** بؤمة عرفت  -38

 رجس الٌهود قدٌما فً بطونهم *** من أجله فتنوا بالفوم والبصل -39

 هم قتلوا األنبٌاء بسفاهتهم*** وكم مواثٌق خانوا مقتضاها جل -40

 ترى الكفار وال أحكام تزجرهم ***** على الفساد وال لوم على اإلبل -41

 زلجرح العجماء جبار فً شرٌعتنا *** إذا عجزوا أشهروا الحرب على الع -42

 حرب سجال وال سبلح ٌدفعهم **** إذا أتى وعد ربنا مع األجل -43

 ابن بادٌس له فضل على جمعنا *** ساورنا الرٌب فً رأي الفتى مصل -44



 بنً الجزابر ال ٌعطى استقبللكم *** إال بمحق الكثٌر الخابن األرذل -45

 ٌوم استقبلل جزابرنا عٌد الهنى *** ترى المواطن باألفراح فً زجل -46

 الجزابر كمدرسه *** دستور حرب لدى أبطالنا البسلٌبقى كفاح  -47

 محى جراثٌم االستعمار قاطبة *** شتت شمل دعاة األطلس الفشل -48

 إذا ظفرتم بهذا األمر فاؼتنموا *** جلب العلوم  ذكرى فً كل محتفل -49

 قراءة فً القصٌدة: -

على  الثناءالقصٌدة مزٌج من الموضوعات تنطلق تقلٌدٌة من إشارتها للطلل ثم 

الدٌن والصبلة على النبً وهً عادة أؼلب القصابد التراثٌة فً ذلك العهد، وهنا 

تظهر ثقافة الشاعر الدٌنٌة الخالصة خصوصا عبر تناصه مع القرآن والحدٌث 

 النبوي الشرٌؾ، كما وظؾ المعجم الدٌنً بشكل عام :

 ٌا ربً صل على محمد وعلى ***أهل التقى آله وصحبه الكمل

القصٌدة فً ذكر مجموعة من األحداث التارٌخٌة العربٌة والعالمٌة  ثم تنطلق

تبدأ فً تعداد فظابع االحتبلل ووصؾ وكقرارات مجلس األمم المتحدة وؼٌرها،

بطوالت الجزابرٌٌن، وتستمر فً تعداد مكارم العلم والدٌن إلى أن تختم بجملة من 

أشارت لها القصٌدة ٌبدو النصابح والحكم. وانطبلقا من األحداث المختلفة التً 

 أنها كتبت وفق احتمالٌن:

األول أن الشٌخ نظمها عبر فترات مختلفة ألنه عّبر عن أحداث فً أوقات  -

متباعدة ونلمس نوعا من التجربة والحرقة فً تعبٌره مما ٌدل على معاٌشته 

 الشخصٌة للحدث.

ا جّرب وعانا مع أما االحتمال الثانً هو أنه نظمها معا بعد االستقبلل، بعدم -

 الشعب الجزابري فجاء نصه تلخٌصا لتارٌخ مرٌر عاشه الشعب الجزابري.

ونرّجح أنه نظم أؼلبها بعد االستقبلل إال بعضا منها وذلك لوجود قرٌنة لؽوٌة تدل 

 على أن االستقبلل لم ٌتحقق بعد أثناء قول القصٌدة والبٌت ٌحمل شرطا:



 جلب العلوم  ذكرى فً كل محتفل إذا ظفرتم بهذا األمر فاؼتنموا ***

فٌظهر بوضوح شرط االستقبلل مما ٌدل أن الجزابر ما زالت تحت نٌر المحتل 

 فً تلك الفترة. 

 أهم موضوعات القصٌدة: -

ٌمكننا تقدٌم أهم موضوعات هذا النص حسب األفكار التً انتقل بٌنها الشاعر 

 ونلخصها فٌما ٌلً:

ة عن مدخل وتمهٌد للقصٌدة حٌث انطلق كما األبٌات السبعة األولى هً عبار – 1

 ٌفعل الشعراء القدامى من البكاء ولكن على الذنب ال على الطلل: 

 ابكً على الذنب ال تبكً على الطلل *** و أقصد حمى الرب حافً ؼٌر منتعل

وهذا ٌعكس الثقافة الدٌنٌة للشاعر كما ٌذكرنا ببعض شعراء العصر العباسً الذٌن 

 لقدٌم فً بناء القصٌدة وتمّردوا على المطلع الطللً  كؤبً نواس:رفضوا النسق ا

 9الشقً على دار ٌسابلها*** وعجت أسؤل عن خمارة البلد جعا

ٌّته الدٌنٌة،  ٌّن الشاعر فقد رفض النسق القدٌم واستبدله حسب مرجع ولكن بحكم تد

القرآن  ثم ٌستمر فً تكرٌس الرإٌة الدٌنٌة عبر توظٌفه لعدة عبارات وألفاظ من

والحدٌث "التقى، الذنب، حمى الرب..." بهذا ٌظهر الموضوع الدٌنً بجبلء فً 

مطلع هذه القصٌدة، واألمر ال نعتبره ظاهرة أسلوبٌة ممٌزة إذا ما اطلعنا على 

القصابد األخرى لذات الشاعر أو من عاصره، فالجمٌع ٌنطلق تلك االنطبلقة، 

حصول على مصداقٌة المتلقٌن، خصوصا ولعل ذلك من باب التقلٌد أو من باب ال

أن المجتمع فً ذلك العهد متمسك بالقٌم والتعالٌم الدٌنٌة رؼم بساطته وأمٌة أؼلبه، 

لهذا فتوظٌؾ الدٌن فً مقدمة القصابد ٌجلب الجمهور وٌإثر فٌه، بهذا عملت هذه 

 فكانت عتبة مهمة لتقدٌم ما سٌؤتً. ،التٌمة على اإلشهار

ت الثامن إلى الرابع عشر ٌبدأ الشاعر فً تقدٌم جملة من انطبلقا من البٌ -2

األحداث التارٌخٌة التً عاصرها كمٌثاق األمم المتحدة أو ربما ٌقصد عصبة 

 األمم التً كانت قبل الحرب العالمٌة الثانٌة:



 ٌا مجلس األمم دحضت حجتنا *** وبان حكمك هذا الٌوم فً خطل

 م بالؽرب:كما ٌشٌر إلى اجتماعات العرب ووثوقه

 أناشدكم ٌا سرات الشرق قادتنا *** هل ثقتم بمٌثاق من ذوي الملل

ثم ٌصؾ الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وٌوظؾ فً وصفه كلمة عامٌة متداولة  

 ولعل وقعها ٌكون أكبر على الجمهور من استخدامها فصٌحة:الماركان وهً 

 الوحلالمارٌكان طؽى بجرمه وبؽى *** وصار مرتطما فً بركة 

كما ٌشٌر فً بٌته، إلى العدوان الثبلثً على مصر وكٌؾ ساهم االتحاد السوفٌاتً 

 فً رده:

 سكان مصر زعٌم الروس قال لهم *** أرد عنكم هجوم أمم الخزل

من مختلؾ األبٌات التً تصؾ األحداث التارٌخٌة أنها دخلت فً الخطابٌة  وٌبدو

ولؽة السرد وابتعدت عن الشعرٌة، وهو أمر بدٌهً لشاعر ٌكتب لفترات زمنٌة 

متباعدة كما ٌحاول شرح التفاصٌل شعرا، ولعله بذلك ٌحاول تسجٌل التارٌخ نظما 

ٌُحفظ.  ل

ٌة والعالمٌة إلى فرنسا وثورة ٌنتقل من بعض األحداث التارٌخٌة العرب -3

الجزابر، فٌصؾ المحتلٌن بؤسمابهم، كما ٌفخر بالثوار، وهذا بعد البٌت الخامس 

 عشر:

 بشر فرنسا بخزي فً سٌاستها *** سوؾ ترى أمة ٌقودها فٌمولً -15

 الكوست نسل الخناء ٌحسب سٌرته *** تزٌده رفعة بفعله الجلل -16

الجزابرٌٌن وفظابع المحتل الفرنسً، كما ٌشٌر وٌستمر الشاعر فً تعداد مناقب 

ولعل ذلك الحكم انطبلقا من البْعد السلبً  ،لعبلقة المحتل بالٌهود ومكرهم

 للشخصٌة الٌهودٌة فً الموروث الثقافً والشعبً ألهل المنطقة:

 قل للفرنسٌن خبتم بامتزاجكم *** بؤمة عرفت بالمكر والدؼل -38



 ونهم *** من أجله فتنوا بالفوم والبصلرجس الٌهود قدٌما فً بط -39

 هم قتلوا األنبٌاء بسفاهتهم*** وكم مواثٌق خانوا مقتضاها جل -40

وٌستمر فً تعداد جرابم المحتل إلى أن ٌصل إلى ذكر علماء الجزابر وعلى 

 رأسهم ابن بادٌس ثم فرحة االستقبلل:

 الفتى مصلابن بادٌس له فضل على جمعنا *** ساورنا الرٌب فً رأي  -44

 بنً الجزابر ال ٌعطى استقبللكم *** إال بمحق الكثٌر الخابن األرذل -45

 ٌوم استقبلل جزابرنا عٌد الهنى *** ترى المواطن باألفراح فً زجل -46

ٌنطلق بعد كبلمه عن االستقبلل فً جملة من النصابح لؤلمة والجٌل الصاعد -4

 كل العلوم:فٌحثهم على طلب العلم والمعارؾ والتزّود من 

 تزّودوا من فنون البحر واقتبسوا***منه علوم تفٌد النشا بالعجل

 رصد النجوم وفً الفلك منفعة***ال سٌما المشتري منها وفً زحل

كما ٌشٌر لعدة منجزات إسبلمٌة فً مجاالت المعرفة وفضل العرب على  -5

المعتز بتراثه ،وهو فً ذلك العهد ،الؽرب، وبذلك ٌبٌن رإٌة العربً

ٌّته على اآلخر:وتا  رٌخه المجٌد وأسبق

 إن العلوم فً بدبها ونشؤتها*** للعرب مبدأ بنٌلها اشتؽل

 الطٌران لنا والؽٌر منتحل*** العالم ابن فرناس طار فً األول

 ثم ٌواصل نصابحه للشباب لتجنب مجالس السوء والنمٌمة وٌحثهم على الفضٌلة: -6

ٌّروا اللفظ هذبوا كبلمكم ***بلؽة العرب   الفصحى ببل بدلتخ

.... 

 تخّل مجالس هذا العصر من أجل ما*** تسمع فٌها وال تؽتّر بالعذل



كما ٌشٌر فً آخر قصٌدته لنظمها والبحر الذي جاءت علٌه، وهً عادة المطّوالت  -7

 من القصابد المنظومة:

 قصٌدتً عبقرٌة وفً لفظها*** زهر الربٌع وفً رٌاضها انتقل

... 

 قوافٌها ***بسٌط بحرها لم تجر فً الوشلحكت ُحواشٌها صؽت 

وفً األخٌر ٌنهٌها بالثناء على هللا عز وجل وطلب العفو والصفح، وهذا  -8

أٌضا حسن الختام بالنسبة لقصابد تلك الفترة، فتبدأ بالتوجه الدٌنً 

 الخالص وبه تنتهً:

 أرجو حنانا ورحمة بعزته*** عند مماتً بالتوحٌد ٌختم لً

 ساعٌنا***واحفظ جماعتنا من طرق الزللٌا رب سدد بفضلك م

بهذا ٌظهر البعد الدٌنً للقصٌدة وطبٌعتها اإلرشادٌة فهً مملوءة بالوعظ، 

وهذا ما جعلها فنٌا بسٌطة وسطحٌة، لدخول الخطابٌة علٌها. فالشاعر ٌفقد تعالقه 

بنصه فتهتز التجربة كلما مضى فً التوجٌه أو سرد األحداث التارٌخٌة. وهذا 

با فً تؤلٌؾ تلك الفترة فالشعراء قّدموا ما استطاعوا فً ظروؾ لم تسمح لٌس عٌ

إلى مستوٌاته الراقٌة التً  لهم بؤكثر مما قّدموا، للنهوض بالشعر، والوصول به

، وتعد محاولة الشاعر أحمد 10بلؽها ذات ٌوم على أٌدي كبار الشعراء القدامى

قّدمه أعبلم الشعر الجزابري التقلٌدي فً تلك الفترة أمثال  مصطفى من نهج ما

 محمد العٌد آل خلٌفة وعبد الحمٌد بن بادٌس وؼٌرهما. 

 

 القتراب من بناء القصٌدة:-

نحاول فً هذا العنصر االقتراب أكثر من بناء هذه القصٌدة الطوٌلة عبر 

كما  ،زة والظاهرة للمتلقًتتّبع أهم بنٌاتها اللؽوٌة وأهم المظاهر األسلوبٌة البار

نشٌر إلى أن الدراسة هدفها التعرٌؾ بالنص وصاحبه أما الجوانب اللؽوٌة البنابٌة 



وتحلٌلها فمن باب التعّرؾ على بعض المظاهر اللؽوٌة فً مستوٌات البناء 

 المختلفة من الصوتً إلى التركٌبً النحوي والببلؼً:  

 المستوى الصوتً والصرفً: -1

ى نوعٌن من الموسٌقى؛ الداخلٌة التيً نقيوم فٌهيا بتقطٌيع القصيٌدة سنتعرض فٌه إل

المزدوج، أي إلى فونٌمات ومورفٌمات، أما النوع الثيانً  11حسب تقطٌع مارتٌنٌه

 من الموسٌقى فهو الموسٌقى الخارجٌة التً سنحدد فٌها وزن القصٌدة. 

القصيٌدة فؤما الموسٌقى الداخلٌة فنجد فٌها األصيوات األكثير حضيورا فيً 

وهيً المجهيور والشيدٌد وهيو أمير منطقيً إذا عيدنا ألهيم أؼيراض القصيٌدة وهييً 

الييوعظ واإلرشيياد والثييورة ضييد المحتييل والمبشييرٌن وهييذا ٌتطلّييب شييدة وجهيير فييً 

القييول، وميين الكلمييات الحامليية لهييذه األصييوات نييذكر "شييجاع، الرجييل، العجميياء، 

تطؽى على عدة أبٌات وٌعيود  بطل...". أما مورفٌمات القصٌدة فنجد األسماء منها

الحدث الفعلً، "الطٌران لنا... الطب والجؽرافٌا... الجبر  ةذلك لكثرة الوصؾ وقلّ 

والكٌمٌاء... معادن األرض... مدرسة الطب..." وؼٌرها من النمياذج التيً ٌطؽيى 

علٌها الحضور االسمً الذي جعيل مين الينص أكثير سيكونا لعيدم ارتباطيه بيالزمن 

ذلك ٌقل الفعل وٌدل الحدث على االستقرار وهيو ميا أراده الشياعر والتحّول، وفً 

من إثبات العلم وأصوله للعرب وفضلهم على باقً األمم. كما نجده ٌوظيؾ أسيماء 

األعبلم وهذا ما زاد الحضور االسمً قوة "ابن بادٌس.. ابن فرنياس.. ابين سيٌنا.. 

ٌيية القصييٌدة التييً كثييرة األسييماء علييى فن توقييد أثيير .صييبلح الييدٌن.. الكوسييت.."

فكانيت مجيّرد نظيم لحقيابق  ،صّرحت فً الكثٌر من مقاطعها وابتعيدت عين الشيعر

قد توظٌؾ األسماء بْعده الرمزي والسٌمٌابً لكونيه تارٌخٌة فً قالب عروضً. ففَ 

جاء مباشرا دون إٌحاء. أما حضور األفعال فنجده فً اللحظات األكثر نشياطا فيً 

ب والثورة التً تتبعها الحركة والنشاط "فتكت القصٌدة خصوصا فً حاالت الؽض

بالضعفاء... فاخرج للحرب....ال ٌعطى استقبللكم...ٌبقى كفاح الجزابر..." فٌظهر 

االضطراب والحركة فً توظٌؾ الفعيل اليذي قيّدم حيدثا وزمنيا حّركيا الينص. كميا 

نسيييّجل فيييً األفعيييال ظييياهرة توظٌيييؾ األمييير والنهيييً "دعيييوا... ردوا...تقيييّدموا... 

ارموا... ال تٌؤسوا... " وهذا ٌتماشى والطابع اإلرشيادي التعلٌميً والتيوجٌهً فيً 

 تطلب األمر والنهً.وٌفه ،القصٌدة



أمييا عمييوم معجييم القصييٌدة فهييو معجييم دٌنييً تييارٌخً سييواء علييى مسييتوى أسييماء 

األعييبلم أو األلفيياظ األخييرى وميين ذلييك "التقييى، الصييحابة، حادثييات الييدهر، حمييى 

، الرازي ، الفارابً..." وهذا عّميق االتجياه التعلٌميً فيً هيذه الرب، رجس الٌهود

 القصٌدة التً تحّولت إلى درس فً التارٌخ والنصابح منظومة فً قالب شعري.

أما مستوى الموسٌقى الخارجٌة للقصٌدة فنبحث فٌه عن بحرها وأهم ما اعتراه من 

 زحافات ومنها نختار البٌت األول:

 ؼٌر منتعل حافً  لى الطلل *** واقصد حمى الربابكً على الذنب ال تبكً ع

 اه اه ااه   اه ااه   اه اه ااه   اااه*** اه اه ااه   اه ااه   اه اه ااه   اااه

 مستفعلن   فاعلن  مستفعلن  فعلن *** مستفعلن   فاعلن   مستفعلن   فعلن

 لكن ٌسبب كسرا عروضٌا( -حافٌا –)الصحٌح فً حافً هو 

من خبلل الوزن ٌظهر البحر البسٌط بوضوح ، وهو ما صّرح به الشاعر فً أحد 

 أبٌاته:

 حكت ُحواشٌها صؽت قوافٌها ***بسٌط بحرها لم تجر فً الوشل

وعبر تتبع مختلؾ أبٌات القصٌدة نجد الكثٌر من الكسر العروضً فً طٌاتها 

ٌؾ بعض الكلمات وٌعود ذلك لعدة أسباب منها سوء النقل الشفاهً، وأحٌانا توظ

العامٌة أو أسماء األعبلم األعاجم "الكوست، فٌمولً.." وهذا أدى إلى اضطراب 

 الوزن، ومن األبٌات التً ظهر االضطراب فٌها بشكل واضح نذكر:

 ال كوست نسل الخناء ٌحسب سٌرته***تزٌده رفعة بفعله الجلل

 ااه   ااه ااه   اااهاه اه اه اه   اه ااه   ااه اااه   اااه *** ااه ااه   اه 

ٌظهر بجبلء تكسر الوزن خصوصا لما ارتبط باالسم األعجمً، وهذا نجده بكثرة 

فً معظم األبٌات الحاملة لتلك األلفاظ، كما ٌظهر من خبلل قراءتنا المتكررة 

ر نطقها على للنص أنه تم تقدٌمه مشافهة فً أؼلب مراحله فالكثٌر من األلفاظ أثّ 

ٌّن لٌستقٌم الكتابة فتوّهم الك اتب أو الشاعر بؤنها تنطق وفق تقطٌع صوتً مع



وزنه، لكنه أخطؤ التقدٌر وأثرت على الوزن وكسرته فً مواضع ال ٌصح فٌها 

الزحاؾ وال العلة. لكن ٌظل أؼلب النص محافظا على وزنه رؼم انتشار 

الزحافات والعلل بشكل ملفت، وهذا راجع لطبٌعة التؤلٌؾ فً زمن الشاعر 

 تقال الشفهً للنص مما أثر على الكثٌر من األلفاظ.  واالن

 المستوى التركٌبً: -2

من خبلل أبٌات القصٌدة ٌظهر سٌطرة الجمل االسمٌة على المشهد وهً ما 

ٌناسب عملٌة الوصؾ بشكل عام خصوصا أن األبٌات أتت على عدة أحداث 

 تارٌخٌة مهمة فً تارٌخ الجزابر والعرب:

 قال لهم *** أرد عنكم هجوم أمم الخزل سكان مصر زعٌم الروس -13

ل الفعلً والزمنً وفٌها أما الجمل الفعلٌة فنجدها فً مواضع الحركة والتحوّ 

 اضطراب وفعل، كقوله مخاطبا الكوست العدو: 

 فاخرج إلى الحرب إن كنت شجاعا ودع *** ما أنت تزعمه ٌنال بالحٌل -19

ور القصٌدة تقلٌدٌة فلم تخرج أما على مستوى التصوٌر الببلؼً فنجد أؼلب ص

 من التشبٌه وبعض االستعارات والكناٌة كقوله:

 مابة عام ونحن فً مهانتنا *** والروم تقهرنا ونحن فً خجل -30

 أو قوله فً التشبٌه السطحً المباشر:

 ٌبقى كفاح الجزابر كمدرسه *** دستور حرب لدى أبطالنا البسل -47

الترمٌز وال الصور البٌانٌة األكثر تعقٌدا ربما ذلك وفً عموم القصٌدة لم ٌستخدم 

راجع لطبٌعة المتلقٌن فً ذلك العهد والهدؾ من وراء القصٌدة هو اإلرشاد 

ؽة والوعظ أكثر منه الجانب الفنً التصوٌري، وعبر هذه الوظٌفة التبلٌؽٌة للُ 

 ر. القصٌدة فقد جاءت صورها قرٌبة ومباشرة وال تتطلب كثٌرا من إعمال الفك

فً آخر تتبعنا لبعض جوانب البناء اللؽوي لهذا النص ٌبقى ما قّدمناه مجّرد 

إضاءة بسٌطة لمجاهٌل هذه القصٌدة التً تحمل الكثٌر َبْعد لتقوله للمتلقً العربً 



وقفنا أوالجزابري على وجه الخصوص، ونظرا للمساحة المتاحة فً هذه الدراسة 

بنابٌة اللؽوٌة لهذا النص راجٌن أن نتمكن من رحلة البحث والتتبع ألهم المظاهر ال

 تقدٌم المزٌد حوله وباقً المخطوط فً دراسات الحقة إن شاء هللا.
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 عاشور                                              سرقمة األستاذ 
 اآلداب واللؽات جامعة ؼرداٌة             كلٌة 

 
بمكتبات وخزائن ؼرداٌة، واقعها وأهم  المخطوطات األدبٌةعنوان المداخلة: 

 .أعالمها
 

 نص  المداخلة:
 

تحتوي المكتبات الخاصة والعامة بمناطق الجنوب الجزابري ــــ 

خصوصاً بؽرداٌة )وادي مزاب( ــــ على عدد كبٌر من المخطوطات األدبٌة 

النثرٌة الشعرٌة، أما النثرٌة فمنها المتعلقة بالسٌر والتراجم والقصص واألمثال 

ؾ منها عبارة عن والحكم، أما الشعرٌة فهً موجودة على شكل دواوٌن تامة أو نت



قصابد شعرٌة لشعراء جزابرٌٌن من الجنوب الجزابري، أو لشعراء آخرٌن ممن 

 وفدوا إلى هذه المناطق لسبب أو آخر.

وتطرح هذه المخطوطات األدبٌة النثرٌة والشعرٌة عدة قضاٌا تتعلق 

بجمعها وفهرستها وتصنٌفها،  وأخرى مرتبطة بتحقٌقها ودراستها والتعرٌؾ بها، 

ٌُقال حٌث  توجد هذه المخطوطات فً مكتبات خاصة وعامة فً وضعٌات أقل ما 

 عنها أنها مزرٌة للؽاٌة. 

ولعل من أهم القضاٌا التً تواجه الباحثٌن فً هذا المجال؛ خصوصاً ما 

ٌتعلق بالدواوٌن الشعرٌة المخطوطة؛ هً مسؤلة نسبة بعض القصابد إلى مإلفٌها 

ٌُضَطرُّ الباحث حٌنها خصوصاً تلك الموجودة فً مجامٌع  أو نتؾ متفرقة، حٌث 

إلى االعتماد على بعض القرابن اإلبداعٌة الشعرٌة واللؽوٌة فً نسبة هذه القصٌدة 

 إلى هذا أو ذاك من الشعراء.

وقد كانت لنا تجربة فً هذا المجال من خبلل إشرافنا بجامعة ؼرداٌة 

مناطق الجنوب على فرقة بحث بعنوان: واقع التراث المخطوط وآفاقه ب

الجزابري: مخطوطات اللؽة واألدب عٌنة، سنحاول عرض تجربتها فً ورقتنا 

 البحثٌة.

 

 
 ستتوقؾ فً مداخلتنا عند الجوانب اآلتٌة:و 

 
 ـ التعرٌؾ بمنطقة ؼرداٌة

 ـ أهم مجاالت المخطوطات األدبٌة واللؽوٌة

 ـ بعض المخطوطات اللؽوٌة وأهم أعبلمها.

 طات اللؽوٌة واألدبٌة وآفاقه بؽرداٌة.ـ واقع البحث فً المخطو



 رداٌة الموقع والجؽرافٌا:ؼ

بعد مقر والٌة ؼرداٌة عن العاصمة  ٌَ أما منطقة ؼرداٌة )وادي مزاب( ف

 كلم نحو الجنوب. 600الجزابر بمسافة قدرها 

تقع الوالٌة وسط شمال الصحراء الجزابرٌة، وتتربع على مساحة تقدر 

نسمة، تتفرع إدارٌاً إلى تسع  334754أزٌد من تضم حوالً  2كلم 86105بـ

دوابر، وتشتمل على ثبلث عشرة بلدٌة وهً: ؼرداٌة، بنورة، العطؾ، ضاٌة بن 

ضحوة، برٌان، القرارة، متلٌلً، زلفانة، حاسً لفحل، منصورة، سبسب، المنٌعة، 

 حاسً القارة.

من تحد المنطقة من الشمال والٌة األؼواط ومن الشرق والٌة ورقلة و

الجنوب والٌة أدرار ومن الؽرب والٌة البٌض، وإذا ألقٌنا نظرة خاطفة على 

 موقعها نبلحظ أنها تتوسط عدة والٌات متمٌزة بثقافاتها المتنوعة.

وهذا الثراء الثقافً انعكس فً عدة مكتبات عامة وخاصة تهتم بالتراث 

 المخطوط، ومنها:

 ه بنً ٌزقن  1347مكتبة الشٌخ الحاج صالح بن عمر لعلً ت 

 ه بنً ٌزقن  1313مكتبة الشٌخ محمد بن سلٌمان ابن ادرٌسو ت 

 مكتبة عشٌرة آل ٌّدر بنً ٌزقن 

 مكتبة عشٌرة آل فضل بنً ٌزقن 

 ه بنً ٌزقن  1307مكتبة الشٌخ الحاج محمد بن عٌسى ازبار ت 

 مكتبة إروان )دار التبلمٌذ( العطؾ 

 ه العطؾ  1406مكتبة البكرّي ت 

ًّ ت مكتبة ال  ه ؼرداٌة 898شٌخ عّمً سعٌد الجرب

 ه بنً ٌزقن  1410مكتبة الحاج عٌسى بوعٌس ت 



مكتبة الشٌخ حمو باباوموسى، ومكتبة معهد عّمً سعٌد، ومكتبة الحاج مسعود 

 .بابكر الؽرداوّي، بؽرداٌة

، ومكتبة االستقامة، ومكتبة الحاج إبراهٌم أوزكري، 1مكتبة القطب الشٌخ اطفٌش

 .ببنً ٌزقن

 .مكتبة السلؾ، بملٌكة

 .مكتبة الشٌخ بالحاج، بالقرارة

 .2مكتبة النهضة، بالعطؾ

إضافة إلى عدد من المكتبات الخاصة األخرى بكل من متلٌلً والمنٌعة 

 وبرٌان...

وتضم جمٌعها مخطوطات فً شتى المعارؾ والعلوم من فقه وحدٌث 

بل، واألجوبة، وتارٌخ، ومتون، وشروح، وحواشً، ومختصرات، إضافة للرسا

والردود، إضافة إلى المخطوطات اللؽوٌة واألدبٌة، وٌبلػ عددها بجمٌع تلك 

 (.12000المكتبات ما ٌفوق اثنا عشر ألؾ مخطوط ) 

وإذا أردنا الحدٌث عن أهم مجاالت المخطوطات األدبٌة واللؽوٌة؛ فإنه 

ؽوٌة واألدبٌة ٌُمكننا حصر أهم األجناس األدبٌة التً تحتوي علٌها المخطوطات الل

 فً مكتبات وخزابن ؼرداٌة فٌما ٌلً:

القصابد، والنظم، واألراجٌز وكلها ضمن ثبلثة عناوٌن كبرى هً: " 

علوم اللؽة العربٌة" و"األعمال النثرٌة" و" المنظومات والقصابد واألراجٌز"، 

وتؽلب األعمال الشعرٌة على اآلثار النثرٌة، وٌمكننا بذلك أن ُنحدد عدد 

طات اللؽوٌة واألدبٌة بمكتبات ؼرداٌة بما ٌفوق خمسة آالؾ مخطوط، أي  المخطو

 %، من المجموع العام للمخطوطات بالمنطقة.33بنسبة 



وتضم " علوم اللؽة العربٌة" بعض المخطوطات فً النحو والصرؾ 

والببلؼة... أما "األعمال النثرٌة" فمنها الخطب والوصاٌا واألمثال... أما " 

لقصابد واألراجٌز فهً متعددة الموضوعات والمجاالت منها المنظومات وا

التعلٌمٌة فً علوم الحدٌث والتوحٌد والعقابد، وعلم المٌقات، والسسٌرة النبوٌة، 

 ومنها فً الحكمة والرثاء والوصؾ والؽزل والمدٌح النبوي واالبتهاالت.

ل" فمن المخطوطات اللؽوٌة نجد: مخطوط " إٌضاح الدلٌل إلى علم الخلٌ

ٌعنً علم الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، وهو كتاب ما ٌزال مخطوطاً؛ َوَقْفُت على 

 نسخة منه بمكتبة جمعٌة أبً إسحاق اطفٌش بؽرداٌة الجزابر.

وٌحتوي هذا الكتاب على أربع وعشرٌن ومابة صفحة، قام فٌه بوضع 

القصٌدة حواٍش موجزٍة على شرح الخزرجٌة المسمى بـ" فتح رب البرٌة بشرح 

ٌَذكر أنه انتهى من كتابتها فً  الخزرجٌة "للعبلمة أبً ٌحٌى زكرٌاء األنصاري، و

 ثامن ٌوٍم من ذي الحجة عام ألٍؾ ومابتٌن وثبلثة وسبعٌن.

وأظن أن القطب قصد بإٌضاح الدلٌل إلى علم الخلٌل: إٌضاح الطرٌق أو 

 العروض. المنهج للمبتدبٌن والمتعلمٌن إلى علم الخلٌل وٌقصد به علم

وقد شاعت فً المؽرب العربً ظاهرة "الشرح على الشرح"، فكثٌراً ما 

تجد ـ كما الحظنا ـ عدة شروح على كتاب أو متن واحد، بل قد تجد شرحاً على 

شرٍح آخر، أو هامشاً على هامش آخر...، ولكن أهمٌة كتاب الشٌخ اطفٌش ـ رؼم 

ا أشكلت من القضاٌا أو أنه شرح على شرح ـ هو أنه كان ٌستهدؾ مباشرة م

احتاجت إلى توضٌح أو التً أضافها هو؛ دون إعادة ذكر جمٌع القضاٌا التً تمَّت 

فابدة الظاهر أنه » اإلشارة إلٌها فً الشرح األول، فتجد الشٌخ اطفٌش ٌقول مثبلً: 

 .3«ال ٌجوز لنا أن نكتب مثل قوله فً حق الناظم طٌب هللا ثراه... 



تنبٌه زعم بعض أن حرؾ المد فً آخر البٌت عوض عن » قوله:  أو

 4«المحذوؾ فً الخرم... 

ٌُحتمل أن الناظم لم ٌذكر مذهب الخلٌل فً » أو كقوله:   ظهر لً أنه 

ٌَّنه بثبلثة أقوال بعد ذلك...    5«التشعٌت، وأن قوله شعت أمٌر بمطلق التشعٌت، وب

النحري" لمجهول مالكً، ورد ومن األعمال النثرٌة نجد: خطبة " عٌد 

وسماه تعظٌما بٌوم الحج األكبر، وروي عن رسول هللا صلى هللا »... فً مطلعها 

علٌه وسلم أنه قال: )إن أعظم األٌام عند هللا ٌوم النحر...( واستؽفروا هللا العظٌم 

 «.لً ولكم ولجمٌع المسلمٌن، وسبلم على المرسلٌن والحمد هلل رب العالمٌن

اٌا وصٌة أحمد زروق البرنسً الفاسً أحمد بن أحمد بن ومن الوص

الحمد هلل، » م(، والتً ٌقول فً بعضها: 1493هـ/ 899محمد بن عٌسى ) ت 

أصول طرٌقتنا خمسة أشٌاء: تقوى هللا فً السر والعبلنٌة، واتباع السنة فً 

األقوال واألفعال... عمل فٌه وعومل باألخوة فً الباقً، انتهت األصول 

 «.كورة...المذ

أما األعمال الشعرٌة فمنها ما هً لشعراء معروفٌن مشهورٌن مثل: ألفٌة 

 م(:1274ه/ 672ابن ، البن مالك محمد ) ت 

 قال محمد هو ابن مالك
  

 أحمد ربً هللا خٌر مالك
   

 وآله الؽر الكرام البررة
  

 وصحبه الُمنتخبٌن الخٌره
   

 

للمجرادي، محمد بن محمد بن عمر أبو وأٌضاً المٌة فً أحكام الُجمل 

 م(:1376ه/778عبد هللا ) ت 

 حمدت إلهً ثم صلٌت أوال
  



 على سٌد الرسل الكرام ذوي الُعبل
   

 وأزواجه واآلل ُطراً وصحبه
  

 أولً الفضل واإلحسان والمجد والُعبل
   

 

ه/ 672وأٌضاً المٌة األفعال للطابً محمد بن عبد هللا بن مالك ) ت 

 م(:1274

 الحمد هلل ال أبؽً به بدال
  

 حمداً ٌبلػ من رضوانه األمبل
   

ٌٌُسر لً سعٌاً أكون به  وأن 
  

 مستبشراً آمناً ال باسراً وجبل
   

 

وأٌضاً الجوهر المكنون فً صدق الثبلثة الفنون لؤلخضري عبد الرحمن 

 م(:1575ه/ 983بن صؽٌر )ت

 الحمد هلل البدٌع الهادي
  

شاد إلى بٌان مهٌع  الرَّ
   

 ثم بشهر حجة المٌمون
  

ٌِّم نصؾ عاشر القرون  ُمت
   

 

وبعض تلك القصابد لشعراء من ؼرداٌة، منهم: صالح بن قاسم بن الشٌخ 

 م(:1864ه/ 1280صالح الؽرداوي ) حً فً 

 طال وجدي بوهجتً وُبكاء
  

 من مفاقدتً مصابح الظلماء
   

 مادامت الدنٌا تدوم صبلُته
  

 فً كل ٌوم بكرة ومساء
   

 



وقصابد أخرى لشعراء مجهولٌن أو ُمختلؾ فً نسبتها لشعراء معٌنٌن أو 

 أسماإهم ؼٌر ُمكتملة مثل:

نظم لشاعر ٌدعى المنوفً عبد الخالق بعنوان: " طوٌل النوى الشك 

 للمرء قاتل:

 طوٌل النوى الشك للمرء قاتل
  

 فعولن مفاعٌلن فعولن مفاعلن
   

 أشكلت فً الشعر ؼامض ُنكتةوإن 
  

 إلى النظم نلجؤ حٌن تقرر فً الشعر
   

 

وتوجد أٌضاً دواوٌن وكرارٌس قصابد وأزجال لشعراء مجهولٌن منها 

 أرجوزة مطلعها:

 هللا ٌرحم اللً بنا علٌك القبة بلجٌر
  

 زادها بزلزالً من دار الزلٌج واالسوانً
   

 

خطوطات اللؽوٌة واألدبٌة بمكتبات وتجدر اإلشارة إلى أن من أقدم الم

وخزابن ؼرداٌة هو مخطوط"مؽنً اللبٌب" البن هشام األنصاري، إذ ٌعود نسخه 

هـ، ، نسخ محمد بن أبً المعالً السنوسً بخط مؽربً واضح، 913إلى سنة 

 والموجود بمكتبة خزانة دار "إروان" أو "دار التبلمٌذ" بالعطؾ ) تجنٌنت(.

المخطوطات اللؽوٌة واألدبٌة بمكتبات وخزائن مالحظات عامة حول 

 ؼرداٌة )وادي مزاب(:



ــ بعض تلك اآلثار األدبٌة فً مجامٌع وبعضها فً أوراق ووثابق 

 متفرقة.

ٌَطرح عدة  ــ بعضها معروفة المإلؾ وُمعظمها مجهولة المإلؾ، مما 

ٌُمكن االعتماد على بعض الق رابن مشكبلت فً نسبتها إلى هذا الكاتب أوذاك، و

 الفنٌة أو اللؽوٌة من أجل االطمبنان فً نسبتها إلى مإلؾ ما.

ــ بعضها لعلماء من ؼرداٌة، وبعضها لعلماء وأدباء من خارج ؼرداٌة، 

ٌُعبر عن ذلك التواصل العلمً والحضاري الذي كان ٌربط ؼرداٌة بؽٌرها  مما 

 من الحواضر العلمٌة األخرى.

راجمهم، والبعض اآلخر لم نجد لهم ـــ بعض أولبك األعبلم عثرنا على ت

 ترجمة، فبعضهم معروؾ وبعضهم اآلخر مؽمور.

 ـــ أؼلب تلك المخطوطات ُمفهرسة لكنها ؼٌر ُمحققة.

ـــ تحتوي تلك المخطوطات على أمهات الكتب واألراجٌز والقصابد 

الشعرٌة التً كانت وما تزال ُتدرس فً المساجد والزواٌا فً مناطق الجنوب 

 ي عموما وبؽرداٌة على وجه الخصوص.الجزابر

ونشٌر إلى أننا اعتمدنا اعتمدنا فً إنجاز هذا البحث على مجموعة من 

 الفهارس لمكتبات وخزابن مخطوطات بؽرداٌة منها:

 .الخزانة العامة لمإسسة الشٌخ عمً سعٌد 

 .خزانة الشٌخ حمو بن باحمد بابا وموسى 

  صالح.الخزابن الثبلث: اشقبقب وبوكرموش والشٌخ 

 .خزانة األستاذ محمد بن اٌوب الحاج سعٌد 

 .ًخزانة دار التعلٌم آلل موسى وعل 

 .خزانة الشٌخ أبً بكر بن مسعود الؽرداوي 



 .خزانة دار التبلمٌذ )إروان( بجامع ؼرداٌة الكبٌر 

 .خزانة الشٌخ اطفٌش القطب ببنً ٌزقن 

 .خزانتا الشٌخٌن: بنوح مصباح وصالح بابهون 

 توصٌات:

ـــ ضرورة التنسٌق بٌن ُمبلك الخزابن العامة والخاصة، وبٌن الجامعات 

 خصوصاً اإلقلٌمٌة منها.

ـــ تشجٌع الطلبة والباحثٌن على االهتمام بهذا الموضوع، واختٌار بحوثهم 

جمعاً وفهرسة وتحقٌقاً ودراسة، للمإلفات واألعبلم الذٌن كبوا فً اللؽة واألدب، 

قٌق ألهم العلماء والُكتاب الذٌن كتبوا فً اللؽة واألدب، وذلك لعدم وجود إحصاء د

 فً ؼرداٌة على وجه الخصوص، وفً الجزابر عامة.

 ـــ إنشاء فرق بحث ومخابر بحث تهتم بهذا الموضوع.

 



الورقة الثانٌة من مخطوط به قصائد للشاعر والفقٌه عمرو بن رمضان  

م(.1773ه/1187التالتً الجربً )ت 

 

 
األولى من مخطوط " إٌضاح الدلٌل إلى علم الخلٌل" ألمحمد بن ٌوسؾ الصفحة 

 اطفٌش.

 



 
 

 الصفحة األخٌرة منه

 اإلحالت:
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 .المٌلق عبد القادراألستاذ: 
 جامعة عمار ثلٌجً األؼواط

 عضو مخبر الجنوب الجزابري للبحث فً التارٌخ والحضارة االسبلمٌة.
المخطوطات العربٌة اإلسبلمٌة فً الجنوب الجزابري: : عنوانالمداخلة

 محاولةإحصاءوتعرٌؾ
 

 الملخص:
تعتز األمة بتراثها العلمً والثقافً، وتفتخر بؤنها من أكثر األمم تراثا من حٌث     

الكمٌة والقٌمة العلمٌة، وٌقتضً االعتزاز بهذا التراث الرجوع إلٌه جمعا وبحثا 
وتؤصٌبل، ولهذا نشطت حركة البحث عن المخطوطات والتنقٌب عنها وجمعها 

ناٌة بها، كل ذلك من اجل الحفاظ على وتحقٌقها وإنشاء المراكز المتخصصة للع
 التراث واالستفادة من قٌمته العلمٌة.

و الجدٌر بالذكر، أن حواضر الجنوب الجزابري تتوفر على رصٌد وثابقً هام   
من التراث المخطوط، مّما ٌعكس عمق االهتمام بالمقروء لدى سكان تلك 

 . الحواضر الصحراوٌة عبر تارٌخهم؛ إنتاجا وصناعة ومعرفة
وتحاول هذه المداخلة أن تبرز الواقع الماثل للتراث المخطوط فً بعض حواضر  

الجنوب الجزابري، بالتعرٌؾ والتقدٌم، وذلك فً مختلؾ المدن والقرى 
 والواحات، من خبلل بعض النماذج.

كما سنعمد بالدراسة إلى محاولة إبراز آفاق العمل حولها، وهو ما ٌدعونا إلى     
 الدراسات األكادٌمٌة واإلفادات المتنوعة عن كل واحدة منها.استقراء بعض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقـــدٌـــم عـــام:



ٌّز التراث المخطوط بؽناه وتنوعه، سواء على المستوى المعرفً أو         ٌتم
ٌُشّكل دوماً ذاكرة علماء الجزابر بامتٌاز، عند  على المستوى الجمالً. بل ظل 

 .حد سواء الخاصة والعامة على
وٌتوزع الرصٌد الوثابقً للتراث المخطوط بالجنوب الجزابري بٌن         

(عامة وخاصة، نذكر منها على سبٌل الذكر ال الحصر: خزابن 1مكتبات )خزابن
توات(، وخزابن الجنوب الشرقً للجزابر)  -الجنوب الؽربً للجزابر)الساورة

 سهل وادي مٌزاب كؤنموذج( .
ِخزانات تابعة لبعض الزواٌا المنتشرة عبر الحواضر العلمٌة فً  وهناك 

 الصحراء الجزابرٌة، إضافة إلى مكتبات خاصة هً ملك ألفراد أو عاببلت.
إن الهدؾ األساس الذي ترمً إلٌه هذه المداخلة، هو محاولة اكتشاؾ الكنوز 
ا المؽمورة فً بعض الحواضر العلمٌة بصحراء الجزابر، وحفظ مخطوطاته

ودٌمومتها، واستعمال التقنٌات التكنولوجٌة الحدٌثة لتسهٌل تعامل الباحثٌن 
 والدارسٌن معها.

وجدٌر بالذكر، أن التؤرٌخ للخزابن العلمٌة هو تارٌخ للفكر اإلنسانً فً 
مسٌره ومصٌره، ذلك أن خزابن الكتب، كانت وما تزال وستظل معقبل لهذا الفكر 

 جٌل على مر العصور.  تحافظ علٌه وتقدمه من جٌل إلى

ٌّزت الحواضر العلمٌة الصحراوٌة بجنوب الجزابر بكثرة خزابنها؛  وقد تم
ونها، وٌبحثون دابما عن الجدٌد، مّما أعطى دفعا قوٌا  ٌُنمُّ األمر الذي جعل العلماء 
لحركة التعلٌم، وشّجع على االهتمام بفنون العلم والتفقه فً أمور الدٌن اإلسبلمً. 

ب العلم ونشطت بذلك حركة التؤلٌؾ واالستنساخ، حتى ؼدت تلك وقد كثر طبل
 .2المناطق كالشعلة التً ٌستضاء بها

وتعد المكتبة أو "خزابن الكتب" أداة هامة من األدوات التعلٌمٌة التً 
ساعدت طلبة العلم فً التحصٌل على مّر العصور واألزمنة التارٌخٌة للدولة 

دارس والزواٌا خزابن تضم مختلؾ الكتب اإلسبلمٌة؛ حٌث توجد فً أؼلب الم
والمخطوطات لتكون عوناً للطالب على فهم الكم العلمً، الذي ٌتلقاه خاصة وأن 
اقتناء الكتب كانت تكلؾ مبالػ باهضه، حالت دون امتبلكها من قبل األؼلبٌة. كما 

نهل  أنها تعتبر مإسسة علمٌة وثقافٌة مكّملة لدرس األستاذ )الشٌخ(؛ فُتٌسر للطالب
 .  3العلوم من مصادرها، واالحتكاك بالعلماء والمشاٌخ القابمٌن علٌها

وتعتبر المخطوطات رصٌدا علمٌا هاما ٌظهر مراحل تطور تلك        
المجتمعات الصحراوٌة، من خبلل تتبع مراحل نشؤتها؛ إذا ما استؽلت بطرق 



لق مفكرة عصرٌة ذات أبعاد حضرٌة تستمد مقوماتها من خبلل التفكٌر فً خ
 .                          4تربط مقومات المجتمع الماضٌة بؤسسه الحاضرة

وتجدر اإلشارة إلى أن جل اإلنتاج الفكري واألدبً والدٌنً قد ضاع من 
خزابن توات، وذلك بفعل عوامل الطبٌعة القاسٌة، وإلى عملٌة النهب أثناء دخول 

رتن( كل الخزانات وحمل الكثٌر منها االستعمار الفرنسً للمنطقة، فقد أحصى )ما
وألّؾ كتابه الموسوم بـ " أربعة قرون من تارٌخ المؽرب و الصحراء ابتداء من 

 .5م  " 1902م إلى سنة 1504سنة

إن الحركة الثقافٌة التً صاحبت نشاط التجارة وانتقال الحجٌج عبر منافذ 
على التحصٌل  -لعلموال سٌما طلبة ا -عدٌدة زادت فً عزٌمة سكان تلك المناطق

المعرفً، فتنقل هإالء عبر الحواضر العلمٌة المختلفة، كتوات و ورقلة و تقرت، 
و وادي سوؾ، وتلمسان بالجزابر. ومراكش، وفاس ، وشنقٌط ، وتونس، ولٌبٌا 
بالمؽرب العربً. ومصر، والحجاز بالمشرق العربً . وفً ببلد السودان 

مبكتو وؼٌرها. وقد صاحب هذه الرؼبة الؽربً، نجد كل من حاضرة أروان و ت
 . 6التعلٌمٌة حب استنساخ المخطوطات وقراءتها

 مراكز خزائن المخطوطات: -

 خزائن ولٌة أدرار)إقلٌم توات(: -أ( 

تزخر واحات توات بثروة ثقافٌة عالٌة منذ أقدم العصور من جوانب 
متنوعة فً مختلفة، ومن أهمها ما وجد مسطورا من مخطوطات ووثابق تارٌخٌة 

مكتبات المساجد ولدى األسر واألفراد، وهً تتعلق بمختلؾ المواضٌع كالبٌوع 
والمٌراث والحبس والمراسبلت، وتعود إلى مختلؾ الفترات، وكذلك حركة النسخ 
التً قد ٌستؽرق الكاتب فٌها شهورا وسنوات فً كتابة المخطوطات ونسخها 

هة ومن جٌل إلى جٌل حسب التجارة وبٌعها، ونقل الثقافة العامة من جهة إلى ج
 القدٌمة، وازدهارها عبر العصور عن طرٌق القوافل الصحراوٌة.

: "الؽالب أن أبو القاسم سعد هللا وفً هذا الصدد ٌقول المإرخ المرحوم
الزواٌا هً التً كانت ترعى المكتبات؛ الّتصالها بالدٌن والعلم، وقد عرفت منذ 

وأّن بعض عاببلتها الدٌنٌة قد كّونت مكتبات  القدم بؤنها سوق رابجة للكتب،
معتبرة، وكانت صلة أهل توات بجامع القروٌٌن وعلماء المؽرب وعلماء افرٌقٌا 
وتلمسان قد جعلتهم فً مكانة ٌؽبطون علٌها، إضافة إلى علماء توات الذٌن كانوا 

 .7ٌإلفون الكتب وٌستنسخونها من بعضهم، أو من علماء آخرٌن"



أن ٌصّنؾ خزابن إقلٌم توات )والٌة أدرار حالٌا(حسب مناطقه  وٌمكن للباحث

 الثبلث إلى النحو اآلتً:

 

 : خزائن منطقة قورارة .1

 : 8خزانة المطارفة -

( مخطوطة، تشمل كل فنون 800وٌوجد فً هذه الخزانة حوالً ثمان مابة)     
 العلم والمعرفة، وكثٌر منها لعلماء المنطقة، ومما تحتفظ به:

 لرسموكً على المٌة المجرادي: للرسموكً.شرح ا -  

 نوازل السجلماسً: البن هبلل الفوالنً. -

 نوازل القباب: لعبد القادر الفاسً. - 

 شرح الملوي على ألفٌة بن مالك: للملوي. -  

 تفسٌر القرآن: البن عطٌة. -  

 نوازل المؽارسة لعبد الرحمن الفاسً. - -

 نوازل الحطاب على مختصر خلٌل. - 

 شرح الخرشً على خلٌل . - 

 المٌارة الكبرى على ابن عاشر. - 

 المٌارة الصؽرى على ابن عاشر. - 

 :9خزانة سٌدي الحاج بلقاسم -

وتوجد هذه الخزانة بزاوٌة سٌدي الحاج بلقاسم بتٌمٌمون، وتضم أكثر من 
مابة مخطوط، وتشمل مواضٌع مختلفة، كالقرآن وعلومه، و الحدٌث وعلومه، 

د، والعقابد، و النحو والصرؾ، وعلم المنطق، وعلم الفلك، وتضم أٌضا والتوحٌ
 تراجم لعدد من العلماء والفقهاء ومشاٌخ المنطقة.



، 10ومن الخـزانات األخـرى بمنطقة قـورارة: خزانة زاوٌة الدباغ 
 ،11وخزانة بادرٌان

، وخزانة تٌنركوك. وأؼلب 13، وخزانة فاتٌس12وخزانة أوالد سعٌد
المخطوطات الموجودة بهذه الخزانات تشمل علوم الدٌن، وبعض تراجم لعلماء 

 ومشاٌخ المنطقة المشهود لهم بالعلم والصبلح.

 : ومن أبرز خزابنها، نذكر:خزائن منطقة توات الوسطى -2

 :الخزانة البكرٌة بتمنطٌط -

ُتعد من أقدم وأؼنى المكتبات الموجودة بالمنطقة، ومإسسها األول هو 
هـ(، وذلك فً أواخر القرن التاسع 890شٌخ سٌدي مٌمون بن عمرو ) تـ ال

. وقد بلػ عدد مخطوطاتها إلى ما ٌربو عن 14الهجري/الخامس عشر المٌبلدي
األلؾ مخطوط فً شتى فنون المعرفة، وذلك فً عهد مإسسها الثانً الشٌخ 

 م(. 1720هـ/1133سٌدي البكري )تـ

ة ثبلثة قرون مجموعة وموحدة، ٌشرؾ وظلّت الخزانة البكرٌة حوالً مد
علٌها عالم من أبناء العابلة ،ممن ٌشهد له عدول عصره بالتبرز فً العلم والتفرد 
بالنجابة والتقوى، فٌعمل جاهدا على إحاطتها برعاٌة فابقة مدققة ، وال ٌمنع منها 

ٌُمّكن منها مبتدعا  .15منتفعا، وال 

ٌزٌد عن ثبلثمابة مخطوطة، لكن وتضم هذه الخزانة ما :16خزانة ملوكة -
 الكثٌر منها تعرض للتلؾ والنهب، ومنها على سبٌل المثال ال الحصر: 

 الدرة الفابقة فً ذكر سٌد الخالقة: للسٌد مسعود بن محمد. -

منهج البادٌة فً اإلنسانٌة العالٌة لعبد هللا بن محمد بن عبد القادر  -
 الفاسً.

علقة على شرح ابن النجٌب، تحقٌق تحفة اللبٌب فً جمع الطرر الم -
 الحاج ابن عبد الرحمان البلبالً.

 : للحاج عبد الرحمان الملوكً البلبالً.17الؽنٌة البلبالٌة -

 نوازل المعٌار فً فتاوى علماء إفرٌقٌا واألندلس: للونشرٌسً. -

 .18تبصرة الحكام فً أصول الفقه ومناهج األحكام: البن أبّ  -



 المجهول )؟(.عٌون المذاهب  -

 خزانة كوسام: -

سطع نجم كوسام مع نهاٌة القرن الثالث عشر للهجرة /التاسع عشر 
المٌبلدي، وأضحت بمرور الوقت مركز إشعاع علمً وحضاري ٌإمه طبلب 
العلم، وٌرجع الفضل فً هذه المكانة التً تبّوأتها كوسام فً تلك الفترة إلى أحد 

العبلمة سٌدي عبد هللا بن أحمد حبٌب البلبالً األعبلم البلبالٌٌن البارزٌن وهو 
، وٌتولى شإونها حالٌا الشٌخ 19م( وتقع هذه الخزانة بكوسام1934هـ/1353)ت

سٌدي محمد الطٌب شاري، تضم فً رفوفها ما ٌزٌد عن مابتٌن وخمسون 
( مخطوطة، فً شتى فروع المعرفة اإلنسانٌة، وقد ضاع منها الكثٌر. ومّما 250)

 لى سبٌل المثال: تحتفظ به ع

 كمال فتح المقٌت فً شرح المواقٌت، ألحمد بن محمد بن عومر. -

 الخزرجٌة فً العروض والقوافً. -

العٌون الؽامزة على خباٌا الرامزة، لمحمد بن أبً بكر بن عمر  -
 المخزومً الدمامٌمً.

وسم المعاسً فً شرح تحفة ابن عاصً على األرجوزة، لمجهول  -
 )؟(.

 ومن مخطوطاتها نذكر:20خزانة بنً تامر: -

 تفسٌر القرآن: للبؽوي.      -

 التحفة العلٌة فً آداب الدٌن والدنٌا: ألبً الحسن علً بن حبٌب. -

 شرح المرفوق فً المنطق: لمجهول )؟(. -

وتوجد هذه الخزانة بقصر ببودة:  21خزانة زاوٌة سٌدي حٌدة -
 بودة السفبلنٌة، ومن مخطوطات هذه الخزانة: 

 البن أّب.مقدمة ابن أجروم:  -

 الزرقانً فً الفقه. -

 تحرٌر الكبلم فً مسابل االلتزام لمجهول )؟(. -

وعلى العموم فإن هذه المخطوطات تتناول مواضٌع مختلفة كالقراءات، 
التوحٌد، الحدٌث وعلومه، العقابد وأصول الدٌن، التصوؾ، الفقه وأصوله، 



تؤثرت بعوامل التارٌخ، وأؼلب هذه المخطوطات فً حالة ٌرثى لها وأوراقها 
 .22الطبٌعة وتقلبات الجو

وتتمٌز مخطوطاتها بتناول العلوم الشرعٌة   :23خزانة زاوٌة كنتة -
 واللؽوٌة وتارٌخ وتراجم لؤلعبلم الكنتٌٌن، ومن أهم مخطوطاتها:

الطرابؾ والتبلبد فً مناقب الشٌخٌن الوالدة والوالد، للشٌخ سٌدي  -
وٌشتمل على تارٌخ سٌد محمد بن الشٌخ سٌدي المختار الكبٌر، 

 المختار الكبٌر وشٌوخه، وقد تضمن مقدمة وسبعة أبواب.

فتح الودود فً المقصور والممدود للشٌخ سٌدي المختار الكبٌر  -
 ( صفحة.462الكنتً، وٌقع فً ) 

 النوازل: للشٌخ باي الكنتً.  -

والؽالب أن موضوعات هذه المخطوطات الموجودة بهذه الخزانة تدور حول علوم 
لشرٌعة اإلسبلمٌة واللؽة والنحو والتراجم والتارٌخ، وحسب الحدٌث الذي دار ا

، وهو شٌخ مدرسة سٌدي أحمد الرقادي، فإن 24بٌننا وبٌن القابم على هذه الخزانة
أؼلب المخطوطات قد ضاع بسبب قساوة الطبٌعة وعوامل التعرٌة، كما أن 

 نسً للمنطقة.بعضها اآلخر تعرض لعملٌة النهب عقب االحتبلل الفر

 

 خزانة زاوٌة الشٌخ محمد بن عبد الكرٌم المؽٌلً:  -

ٌعود تارٌخ تؤسٌس هذه الخزانة إلى القرن العاشر الهجري /السادس عشر      
المٌبلدي، وذلك بعد عودة الشٌخ محمد بن عبد الكرٌم المؽٌلً من السودان 

وتحتوي ، وهً توجد قرب ضرٌح الشٌخ ،25الؽربً. وكانت تضم كل مإلفاته
 على الكثٌر من المخطوطات ،ونذكر منها على سبٌل الذكر ال الحصر:

 .26أسبلة األسقٌا وأجوبة المؽٌلً    -

 البدر المنٌر فً علوم التفسٌر، ٌدور حول علم التفسٌر. -

شرح مختصر خلٌل و حاشٌة علٌه، سماها اإلكلٌل لمؽنً النبٌل على مختصر  -
 خلٌل.

 الوهاب فً المنطق المبلّػ للصواب، وعلٌها ثبلثة شراح له.منظومة سماها منح  -



فصل الخطاب فً رد الفكر إلى الصواب، وتدور حول المنطق وهو شرح - 
 ألرجوزة منح الوهاب.

بمنطقة توات الوسطى، وتحتوي على  خزانة زاجلوومن الخزانات األخرى    
 أكثر من سبعٌن مخطوطة فً شتى العلوم الدٌنٌة والمعارؾ.

 خزائن منطقة تٌدٌكلت:  -3

تحتوي منطقة تٌدٌكلت على العدٌد من المخطوطات، وتعد خزابنها من أؼنى      
وأخصب الخزانات الشعبٌة ثراًءا بالمخطوطات، وكثٌر منها من إنتاج علماء 

 المنطقة، ومن هذه الخزابن نذكر: 

 

 

 

 :خزانة السٌد بن مالك عبد الكرٌمبؤقبلً -

شتمل على عدة مخطوطات، منها ما هو بخط وتوجد بقصر ساهل، وت
الجد األعلى للفبلنٌٌن، السٌد محمد بن مالك بن أبً بكر بن أٌوب بن حماد بن 

 . 28، ومنها ما هو بخط الشٌخ محمد بن محمد العالم27جلول بن طلحة

ٌّن لنا  وحسب التقاٌٌد التً اطلعنا علٌها فً حواشً بعض المخطوطات، تب
لب إلٌها من طرؾ السٌد عبد الرحمان بن الحاج أحمد حفٌد أن العدٌد منها قد ج

الشٌخ المإسس، وبعض المخطوطات هً بخط الشٌخ حمزة بن الحاج أحمد، كما 
 م( عدة مجلدات. 1933هـ/1352جلب لها أٌضا الشٌخ محمد الحسن )ت

وٌوجد بالمكتبة شروح للحدٌث وتفاسٌر للقرآن ومإلفات فً الفقه والنحو. 
(كتاب مخطوط فً الخزانة؛ بعد أن ضاع 200نها ما ٌقارب مابتً )وبقً اآلن م

 .29منها الكثٌر وتبعثر بسبب الكوارث الطبٌعٌة

 ومن مخطوطات هذه الخزانة، نذكر: 

منح الوهاب فً رد الفكر إلى الصواب: لمحمد بن عبد الكرٌم  -
 المؽٌلً.



 شرح المٌارة: للفاسً ومعه ألفٌة فً ؼرٌب القرآن. -

على نظم المكودي: بخط بن مالك سنة  شرح الوالبً -
 م(.1891هـ/1309)

بؽٌة السالك فً أشرؾ المسالك: لمحمد بن محمد بن أحمد بن عبد  -
 الرحمان.

شرح ابن مهٌب المسمى بالطرٌقة المثلى إلى الوسٌلة العظمى:  -
لمحمد النجٌب بن محمد شمس الدٌن بن محمد النجٌب بن محمد بن 

 عبد الصمد )؟(

ر من حدٌث البشٌر: فرغ من تؤلٌفه فً الجامع الصؽٌ -
 م.1786هـ/1201م، ونسخ فً 1501هـ/907

 :خزانة زاوٌة شٌخ الركب سٌدي أبً نعامة الكنتً بؤقبلً -

أّسسها الشٌخ أمحمد بن عبد الرحمان الملّقب بؤبً نعامة، المولود سنة  
 م( .1749هـ/1163م(، المتوفً سنة )1650هـ/1060)

على قرابة ثبلثمابة مخطوط فً فنون شتى، نذكر و تشتمل خزانة الشٌخ 
 منها على سبٌل الذكر ال الحصر:

 كشؾ الشبهات بالبراهٌن والبٌنات: للشٌخ المختار الكنتً الكبٌر. -

 نصابح للشٌخ المختار وولده محمد فً التصوؾ. -

 نسٌم الرٌاض فً شرح الشفاء للقاضً عٌاض. -

 الدٌباج المرقوم فً أصول علم النجوم. -

لة الؽبلوٌة: للشٌخ سٌدي محمد بن الشٌخ سٌدي المختار ولها الرسا -
 ( صفحة.16ستة عشرة )

الكوكب الوقاد فً فضابل المشاٌخ وحقابق األوراد: للشٌخ سٌدي  -
 المختار الكبٌر.

قصابد فً الشعر الشعبً الدٌنً تخص ركب الحجٌج ومدح  -
 المصطفى: للشٌخ ولد سٌد الحاج الكنتً.

د، ٌتضمن أخبار الوالد والوالدة  ومعه أخبار كتاب الطرابؾ والتبلب -
األولٌاء والعلماء واألتقٌاء وبعض من أخبارهم للشٌخ سٌدي محمد 



بن الشٌخ سٌدي المختار الكبٌر وتفادٌاً للتطوٌل أذكر أن الخزانة 
تحتفظ بعدد كبٌر من المخطوطات فً الحدٌث والعبادات 

 لك.والمعامبلت، وال سٌما مخطوطات فقه االمام ما

 بؤقبلً: 30خزانة المنصور -

وقد أّسسها السٌد الحاج محمد بن الحاج أعلً، أحد تبلمٌذ الشٌخ المختار      
الكبٌر الكنتً، و تضم الخزانة ما ٌزٌد عن عشرٌن مخطوطا فً فنون مختلفة، 

 منها على سبٌل المثال:

 الكوكب الوقاد على شرح األوراد: للشٌخ المختار الكبٌر الكنتً. -

 جرعة الصافٌة والنفحة الكافٌة: للشٌخ المختار الكبٌر.ال -

 المقصور والممدود: للشٌخ المختار الكبٌر الكنتً. -

المهجة من تلخٌص البهجة فً مناقب سٌدي عبد القادر الجٌبلنً:  -
لئلمام نور الدٌن أبً الحسن علً ابن ٌوسؾ النحوي المقري 

 اللّخمً.

 المإلفٌن فً علوم شتى.وفً الخزانة مخطوطات كثٌرة مجهولة 

 بؤقبلً:31خزانة أركشاش -
تؤّسست هذه الخزانة على ٌد السٌد محمد التهامً،الذي ٌمتلك أبناإه الٌوم    

مقتنٌاتها ،وتضم عددا من المخطوطات؛ ولعل أهمها هو المصحؾ الشرٌؾ الذي 
" بمعنى قتل بوٌا ، وهو عبارة عن كتاب قرآن ] كذا كتب تٌنػ بوٌاٌعرؾ بـ " 

( صفحة، نسخه إسماعٌل بن أحمد بن حسن األزهري 480عنه[، وهو ٌقع فً  )
 م )؟(.1367هـ/872سنة 

لٌعلم الواقؾ علٌه أّن هذا المصحؾ ملّكه هللا للحاج »وقد كتب فً آخره: 
محمد بن الحاج علً الماٌخانً أصبلً، عبٌد ربه تعالى محمد األمٌن بن علً ابن 

 محمد بن محمد بن الحاج محمد".
الطام أبو سعٌد وٌوجد علٌه ختُم لملك ؼٌر واضح االسم هو الملك" 

"، وقصة تسمٌته بهذا االسم أّن متخاصمٌن لزمهما القسم فاتفقا أن ٌحلفا تمرنؽا
"تٌنػ علٌه، وكان الكاذب اسمه بوٌا فمات بعد الحادث، فسموا الكتاب بـــــ 

جد بنفس الخزانة . وٌو 32وهو محفوظ بطرٌقة جٌدة بمسجد أركشاش بوٌا"،
 أٌضا:



نضار الذهب فً كّل فن منتخب: للشٌخ سٌدي المختار الكبٌر  -
 م.1861هـ/1278الكنتً، فرغ منه فً 

 بؤولؾ: 33خزانة الشٌخ محمد باي بلعالم -

وهً مكتبة حدٌثة، أقامها الشٌخ محمد بن عبد القادر بلعالم الملقب بـ"باي"،       
بر قدر من المخطوطات، قصد تجمٌعها فً وحاول الشٌخ سعٌا منه، إلى جمع أك

مكان واحد فً محاولة منه للحفاظ علٌها وصٌانتها، ومن ثّم تمكٌن الباحثٌن من 
 االستفادة منها. 

وتتناول تلك المخطوطات مواضٌع مختلفة، وهً الحدٌث و علومه، التوحٌد      
سٌدي خلٌل.  والعقابد، التفسٌر والقراءات، التصوؾ، الفقه المالكً على مختصر

 و قد نسخ أؼلبها ما بٌن القرن العاشر والرابع عشر الهجري، ومن مخطوطاتها:

بلوغ الؽاٌة على الوقاٌة، للشٌخ محمد بن بادي الكنتً، وهو فً  -
 ( صفحة وأوراقه من الحجم المتوسط.290اللؽة العربٌة ٌقع فً )

 روضة النسرٌن فً مسابل التمرٌن   )اللؽة( -

 لى شرح التحفة الوردٌة  )اللؽة(النفحة الرندٌة ع -

الروض الخصٌب فً شرح نفح الطٌب فً الصبلة على النبً الحبٌب،  -
م، 1804هـ/1219لمحمد بن الشٌخ المختار الكبٌر الكنتً، انتهى منه فً 

 ( صفحة.690وٌقع المخطوط فً )

كما توجد فً مدٌنة أولؾ خزابن أخرى ، وهً ممتلكات أسرٌة؛ كخزانة أوالد     
بولحٌة فً زاوٌة حٌنون، والتً أّسسها الشٌخ محمد بولحٌة، وهً اآلن بٌد أوالده، 

.وقد خلّؾ الشٌخ أبا األنوار بن عبد الكرٌم 34وخزانة الشٌخ بختً أحمد العالم
 .35التنٌبلنً خزانة كتب، إال أنها لٌست متاحة للباحثٌن، وٌجهل مكانها

داخل الخزانات الشعبٌة  ولئلشارة فإن أؼلب هذه المخطوطات الموجودة
والمإسسات الدٌنٌة، قد تنامت مقتنٌاتها وتطورت بفضل العلماء الذٌن تعاقبوا على 
توات على مّر األزمنة والعصور، ولم تتوقؾ عملٌة جلب المخطوط، بـل 

. وكانت تلك الخزانات مرتبطة 36تخّصصت بعض المراكز فً عملٌة النسخ
 ً انتشرت فً كل مناطق إقلٌم توات)أدرار(.ارتباطا وثٌقا بوجود الزواٌا الت

 )ولٌة بشار(:37خزانة الزاوٌة الزٌانٌة القندوسٌةب(
( مخطوطة فً شتى 84تضم هذه الخزانة حالٌا حوالً أربعة وثمانون)



حقول المعرفة، كالمدٌح، والتصوؾ، والتارٌخ والفقه المالكً والنحو والصرؾ، 
العدٌد من مخطوطات الزاوٌة المذكورة،  وعلوم الحدٌث. الخ. ومّما ٌإسؾ له أن

 .38قد تعرض إلى السرقة والتلؾ عبر السنون واألٌام
 بالدار البٌضاء)ولٌة بشار(: 39خزانة زاوٌة كــرزازج(

كانت تحتوي هذه الزاوٌة على حوالً مابة مخطوط، إال أن أؼلبها ضاع بعد 
تمّكن بعض م.وقد 1957إتبلفه من طرؾ قوات االحتبلل الفرنسً فً سنة

القابمٌن علٌها من تجمٌع عدد البؤس به، وصل فً مجموعه إلى حوالً خمسة 
وثبلثٌن مخطوطا، تشمل علم الحدٌث، والتصوؾ، والفقه المالكً، وتفسٌر 

 . 40القرآن، وكتاب فً النوازل
وهناك العدٌد من المخطوطات متفرقة حالٌا على بٌوتات البلدة ومشاٌخ 

ن تكلل جهود الحرٌصٌن والمهتمٌن لجمعها مستقببل فً وأتباع الزاوٌة، عسى أ
خزانة الزاوٌة ، لتسهٌل مهمة االطبلع علٌها ودراستها من قبل الباحثٌن 

 المتخصصٌن.
 خزائن ولٌة ؼرداٌة )وادي مٌزاب(:د(

تتمٌز منطقة وادي مٌزاب برصٌد ثري وبكمٌات معتبرة من الوثابق     
وطاتها بؤكثر من ثمانٌة آالؾ والمخطوطات، حٌث ٌقدر إجمالً مخط

 ، ومن أبرز خزابنها نذكر:  41(مخطوط8000)
 خزائن سهل وادي مٌزاب: -

و تضم مخطوطات عّدة، أؼلبها كتب ألّفها علماء إباضٌون فً القرون      
الماضٌة، والتً ال زال الكثٌر منها ٌنتظر من ٌنفض عنها الؽبار وٌخرجها من 

 :42محبسها إلى الوجود. ومن أبرز هذه الخزابن نذكر
 . خزانة القطب ) الشٌخ أمحمد بن ٌوسؾ اطفٌش(: بنً ٌزقن .

 . : بنً ٌزقن . خزانة آل خالد ·
 خزانة صالح بن عمر لَعلً: بنً ٌزقن . ·
 خزانة الشٌخ الثمٌنً. : بنً ٌزقن . ·
 خزانة المسجد العتٌق: العطؾ . ·
 خزانة البكري ) الشٌخ عبد الرحمن بكلً( :العطؾ . ·
 خزانة النهضة: العطؾ . ·
 خزانة معهد اإلصبلح: ؼرداٌة . ·
 خزانة معهد عمً سعٌد: ؼرداٌة . ·
 خزانة محمد الحاج أٌوب: ؼرداٌة . ·
 خزانة الشٌخ بالحاج: القرارة . ·
 خزانة معهد الحٌاة: القرارة . ·



 خزانة جمعٌة التراث: القرارة . ·
 خزانة باعمارة : ملٌكة . ·
 خزانة النصر: ملٌكة . ·
 مكتبة جمعٌة أبً اسحاق لخدمة التراث . ·

وقد تّم فهرسة تسع مكتبات، و التً هً حالٌا فً متناول الباحثٌن والدارسٌن،    
 :43وهً مرّتبة كاآلتً

 

ٌّة لها، فهً فً حدود تسُع مكتبات،  أما الخزابن التً لم ٌتّم إنجاز فهارس علم
 وهً:

 مكتبة الشٌخ حمو بابا وموسى، ومكتبة معهد عّمً سعٌد، ومكتبة الحاج مسعود -
 الؽرداوّي، بؽرداٌة.بابكر 

مكتبة القطب الشٌخ اطفٌش، ومكتبة االستقامة، ومكتبة الحاج إبراهٌم أوزكري، -
 ببنً ٌزقن.

 مكتبة السلؾ، بملٌكة. -
 مكتبة الشٌخ بالحاج، بالقرارة. -
 مكتبة النهضة، بالعطؾ. -

ٌّة من حٌث كمٌة       وبالجملة، فهً مكتبات ال تقـــــــــــــّل أهم
ـــــــــــــــــــات عن المكتبات المفهرسة؛ باإلضافة إلى مكتبات أخرى المخطوط

عدٌدة لم َتفتح بعُد أبوابها، فً جمٌع قـــــــــــــــرى وادي مٌزاب؛ مّما ٌجعل 

رقم 
 المكتبة

عدد  مكان الخزانة)القصر( صاحب الخزانة
 مخطوطاتها

الشٌخ الحاج صالح بن عمر لعلً ت  01
 ه 1347

 1210 بنً ٌزقن

الشٌخ محمد بن سلٌمان ابن ادرٌسو ت  02
 ه 1313

 811 بنً ٌزقن

 594 بنً ٌزقن عشٌرة آل ٌّدر 03

 508 بنً ٌزقن عشٌرة آل فضل 04

الشٌخ الحاج محمد بن عٌسى ازبار ت  05
 ه 1307

 490 بنً ٌزقن

 288 العطؾ إروان )دار التبلمٌذ( 06

 135 العطؾ ه 1406البكرّي ت  07

ًّ ت  08  91 ؼرداٌة ه 898الشٌخ عّمً سعٌد الجرب

 58 بنً ٌزقن ه 1410عٌسى بوعٌس ت الحاج  09

 4185 المجـــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــوع



تقدٌرنا لعدد المخطوطات الموجودة اآلن بمنطقة وادي مٌزاب هو فً حدود 
ت الراهن جمعٌات عـــــــدٌدة فً . وتقـــــــــــوم فً الوق44عشرة آالؾ مخطوط

 المنطقة بجهود لحصرها وفهرستها.

و مّما ٌإسؾ له أن مخطوطات متلٌلً، قد تعرض أؼلبها إلى النهب و 
االتبلؾ، من طرؾ الؽزاة و قوات االحتبلل الفرنسً ، نظرا لسٌاسة االطباق أو 

 الحصار الخانق المفروض على أهالً المدٌنة آنذاك. 

بعض النوادي و الجمعٌات الفاعلة بمدٌنة متلٌلً لجمع وتحرص حالٌا 
أكبر عدد ممكن من المخطوطات والوثابق  األرشٌفٌة ، ُبؽٌة الحفاظ على الذاكرة 

 الشعبٌة والوطنٌة للمنطقة.

، ٌمكن القـــــــــــــــــول أنه بالرؼــــــم من وفً ختام هذه المحاولة
إشــــــــــــــاعة الثقافة التراثٌة فً بعض المناطق)مجال الدراسة(، إال أننا لم 
نتمكن من معــــــــــــرفة محتوٌات بعض الخــــــــــــــــــزابن الخاصة ، ونتمنى 

ـــل بعث ونشر محتوٌاتها أن تبذل الجهود وتتكاثؾ جمٌعها مستقببل من أجـــ
 وإتاحتها للدارسٌن و الباحثٌن . 

للمخطوطات المتبقٌة فً الكثٌر من تلك الخزابن  -الٌوم  –ثم إن المتصفح 
، ٌجد أن الزمن قد فعل فعلته بصفحاتها األولى، إلى درجة التمزق لمجرد لمسها، 

اب الدهر، لكن الؽابب األكبر أمام هذا الوضع هً العناٌة بما فلت من أنٌ
واخراجها من محبسها الذي الزمته لقرون، وإعادة ترمٌمها وفقا للمقاٌٌس العلمٌة 

 وإعادة نسخها، كً ٌتسنى للباحثٌن االطبلع علٌها وتحقٌق ما ٌمكن تحقٌقه منها.

ولنتساءل أخٌرا: هل ٌمكن اقتراح بطاقة نموذجٌة لفهرسة المخطوط العربً 

لعلمٌة والتقنٌة الحدٌثة، قبل أن نحدد مفهوم تؤخذ فً االعتبار كل المعطٌات ا

الفهرسة تحدٌدا نهابٌا ٌجمع علٌه العلماء والمختصون، وٌحظى بقبول كل 

 المهتمٌن بالمخطوطات فً جمٌع المراكز والمكتبات العربٌة واالسبلمٌة؟. 

وفً اعتقادنا أنه ال ٌمكن اقتراح أي نموذج للبطاقة الفهرسٌة قبل تحدٌد 

سة تحدٌدا علمٌا ٌتم فً حدوده، وفقا لشروطه، وصؾ المخطوط مفهوم الفهر

 العربً.

لذا نوصً بضرورة العمل على مواصلة جرد وفهرسة مخطوطات كل 



الخزانات عبر التراب الوطنً بصفة عامة، ومناطق مجال الدراسة بصفة خاصة. 

مع ضرورة التعاون بٌن المحققٌن والفهرسٌٌن وحتى األثرٌٌن، وذلك بؽٌة 

ٌُضاؾ إلى جانب ذلك تنظٌم دورات تدرٌبٌة  االستفادة من المخطوط بكل جوانبه، 

على تنظٌم ندوات علمٌة  حول ترمٌم المخطوط ورقا وؼبلفا، باإلضافة إلى العمل

تتناول علم المخطوطات بكل مجاالته، وإنشاء مشارٌع بحث مع أساتذة مشاركٌن 

 متخصصٌن فً مجال المخطوط. 

وفً األخٌر ٌجب التذكٌر بؤن مسؤلة الحفاظ على هذا التراث المخطوط والعمل     
ٌُعد من أولٌات الفترة الراهنة، حتى ٌسهل على الباحثٌن والدارسٌن  على صٌانته 

ٌّة العربٌة  ٌّتنا الثقاف نشره ودراسته، وٌندرج كل ذلك فً سبٌل المحافظة على هو
 واإلسبلمٌة.

 
 اإلحالت:

المراد بكلمة )خزانة( فً لسان سكان مناطق الجنوب الجزابري، وكذا فً المؽرب األقصى: 1
المكتبة الشعبٌة التً تحتوي على عدد من الكتب المخطوطة سواء أكانت هذه الخزانة داخل 

 القصر أو فً المسجد أو فً بٌت من البٌوت. 
انت تزخر بخزابن الكتب، وقد ٌذكر الدكتور مختار حسانً" أن أؼلب الواحات الصحراوٌة ك2

تحولت مقرات الزواٌا بها إلى مدن مثل عٌن ماضً وتماسٌن وطولقا وأوالد جبلل وتٌمٌمون 
وأدرار ووادي الساورة".  مختار حسانً:" تارٌخ المخطوطات"، )ضمن أعمال الملتقى الثانً 

ارة الثقافة م، وز1994جوان  02 -ماي 29للبحث األثري والدراسات التارٌخٌة، أدرار: 
 .66-65واالتصال، الجزابر(، ص ص 

أنظر: محمد عطا زبٌدة، مكتبات المدارس "خزانة الكتب فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً"، 3
فً أبحاث ندوة: )تارٌخ المدارس فً مصر اإلسبلمٌة(، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب 

 .221من ص1992
شعبٌة بتوات وتٌدٌكلت"، )أعمال الملتقى الثانً مبروك مقدم،" المخطوطات داخل الخزانات ال4

 .76-75للبحث األثري ودراسات التارٌخٌة(، وزارة الثقافة واالتصال الجزابر، ص ص 
 A.G.P. Martin, Quatre siècles d’histoire, Parisللتؤكد والتحقق راجع كتابه: 5

1923.  
سً للمناطق الصحراوٌة وصاحب الكتاب ضابط فرنسً شارك فً جٌش االحتبلل الفرن  

 التواتٌة، وكان من فرقة الضباط المترجمٌن. 
عبد الكرٌم عوفً، "مراكز المخطوطات فً الجنوب الجزابري، إقلٌم توات نموذجا"، فً 6

، اإلمارات العربٌة 34مجلة آفاق الثقافة والتراث، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، العدد
 .128م، ص2001المتحدة، دبً 

 .371، ص5نظر: أبو القاسم سعد هللا ، تارٌخ الجزابر الثقافً، ج7ٌ
كلم وتوجد هذه الخزانة بٌد أبناء عبد 99عن مقر والٌة أدرار ب  -حالٌا -تبعد المطارفة8

 الكرٌم بن عبد الكبٌر.



الشٌخ سٌدي الحاج بلقاسم من أعبلم القرن العاشر الهجري، عرؾ بشٌخ ركب الحجٌج ٌُعد 9
)وعدة( لبلحتفال بؤسبوع المولد النبوي الشرٌؾ، وهو احتفال منصوص علٌه  تخصص له زٌاة

فً أحباس الزاوٌة، ٌرثها األبناء عن اآلباء واألجداد كوعد سنوي ال ٌجب تجاوزه، وفٌها ترفع 
جمٌع ألوٌة األولٌاء الصالحٌن الذٌن شاركوه فً الحفل التؤسٌسً لهده الزٌارة، وما ٌعرؾ عن 

رٌق الحجٌج ومنازلهم ألبنابه ) المتوفٌن(. ولموسم زٌارة سٌدي بلقاسم شهرة الشٌخ أنه علم ط
 17-12،ص ص 2عالمٌة.ٌنظر: سلسلة النواة ،ج

 بٌد السٌد الدباغ أحمد بن محمد. –حالٌا  –توجد هذه الخزانة  10
 بٌد السٌد الصوفً محمد السالم. –حالٌا  –توجد هذه الخزانة  11
(  200بٌد السٌد الجوزي عبد الرحمن وبها أكثر من )  –حالٌا  –توجد هذه الخزانة  12

 مخطوطة.
 بٌد السٌد أحمد بن العربً. –حالٌا  –توجد هذه الخزانة 13
، 1.وانظر أٌضا: تارٌخ الجزابر الثقافً، ج49عبد الحمٌد بكري، مرجع سابق، ص 14
 .297ص
م تقسٌم محتوٌات المكتبة بٌن أفراد العابلة قسمة م قد ت1824هـ/1244وٌذكر أنه فً سنة 15

تراضاها الجمٌع. فكانت فً  تمنطٌط خزانة الشٌخ سٌد احمد دٌدي، وخزانة الشٌخ سٌدي الحاج 
 محمد القاضً، وخزانة الشٌخ سٌدي محمد الصالح. 

توجد هذه الخزانة بقصر ملوكة التابع حالٌا لبلدٌة تٌمً، ٌبعد عن مدٌنة أدرار بـ: 16
كٌلومتر، وكانت ملوكة مقراً للعلماء، وقد برزت كمركز إشعاع علمً وحضاري مع منتصؾ 5

م(، وٌرجع الفضل فً ذلك إلى الشٌخ سٌدي الحاج محمد بن 18القرن الثانً عشر الهجري ) 
. الرحلة 13هـ(. ٌنظر: جوهرة المعانً، مصدر سابق، ص 1244عبد الرحمان البلبالً )ت 

. عبد الكرٌم عوفً، مرجع 101لصدٌق حاج أحمد، التارٌخ الثقافً، ص. ا48، ص 1العلٌة، ج
 . 124سابق، ص 

تضمن هذا المإلؾ مجموعة من النوازل وهً عبارة عن مجموعة من القضاٌا والفتاوى 17
والمسابل المعقولة من سجبلت القاضً عبد الحق بن عبد الكرٌم الذي شكل مجلس شورى من 

ٌّد فٌه أربع فقهاء لمشاورتهم فً ال قضاٌا التً تستشكل علٌه. وكان بٌدكل واحد منهم سجل ٌق
ٌّدها والده وقام بترتٌبها على  أحكامه وفتاوٌه وقام الشٌخ عبد العزٌز بجمع أحكام السجل التً ق
حسب أبواب خلٌل )المرجع الفقهً المعتمد(، وتوجد نسخة من نوازل الؽنٌة البلبالٌة فً خزانة 

األخ عبد الحمٌد بكري على نسخة خاصة بخزانة جده سٌدي أحمد دٌدي ملوكة وكوسام وأطلعنا 
 بتمنطٌط.

نسب هذا الكتاب إلى الشٌخ إبن أّب المزّمري .وحسب اطبلعنا على مإلفات الشٌخ لم نعثر 18
على عنوان هذا الكتاب ضمن مإلفاته المخطوطة بخزانة الشٌخ محمد باي بلعالم. ونرّجح أنه قد 

 خ.ٌكون خطؤً فً النس
 كٌلومتر.  3كوسام حالٌا تابعة لبلدٌة تٌمً، وتبعد عن مقر الوالٌة أدرار بـ 19
تقع بنً تامر شرق بلدة تٌمً، وهً تابعة لبلدٌة تٌمً وتوجد هذه الخزانة بٌد حفٌده السٌد 20

مبدوبً امحمد، وقد أصاب هذه الخزانة التلؾ والضٌاع بسبب العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة ولم 
 منها إال الشًء القلٌل.ٌبقى 
م(ن وقد أسسها الشٌخ 17ٌرجع تارٌخ تؤسٌس الزاوٌة إلى القرن الحادي عشر الهجري ) 21

سٌدي احمد الملقب بؤبً سبع حجات وكان من العلماء الذٌن نبؽوا فً العلم، التؾ حوله طبلب 
الذي  كثٌرون، وكان ٌحضر مجلسه أكثر من مابة طالب، أسس سبع زواٌا، أشهرها بقصره



سمً باسمه زاوٌة سٌدي حٌدة، تصؽٌر أحمد، كان ٌقود الركب، وسمً بشٌخ الركب، خلؾ 
مكتبة أوقفها على إبنه األفقه فكانت من نصٌب إبن إبنه الشٌخ سٌدي محمد بن مبروك. ٌنظر:. 

. عبد الكرٌم 107، ص1. سلسلة النواة، ج50أحمد جعفري، محمد بن أب المزمري، ص
 .127ص عوفً، مرجع سابق، 

عاٌن  أحد الباحثٌن هذه الخزانة والحظ الحالة التً وصلت إلٌها فقال: أنها فً حلة ٌرثى لها 22
وهً من بٌن الخزابن التً تحتاج إلى تدخل النقاد ما تبقى منها بعد ترتٌب أوراقها المبعثرة فً 

ذه .  وتوجد ه70الخزابن. ٌنظر: مختار حسانً،" تارٌخ المخطوطات "،مرجع سابق، ص
 .الخزانة بٌد السٌد محمد جعفري

 77توجد هذه الخزانة بمقر زاوٌة كنتة التً تقع جنوب أدرار، وتبعد عن مقر الوالٌة بـ 23
 كلم.
خزانة زاوٌة كنتة حالٌا هً بٌد  أبناء و أحفاد الشٌخ الحاج أمحمد الكنتً  بعد وفاته رحمه 24
 هللا.
 ..68حسانً مختار، مرجع سابق، ص25
خطوط قام بدراسته وتحقٌقه الدكتور عبد القادر زبادٌة فً كتابه الموسوم ب: دراسة هذا الم26

م. وانظر أٌضا: مبروك مقدم، أجوبة الشٌخ 1974حول أسبلة األسقٌا وأجوبة المؽٌلً، الجزابر 
، دار الؽرب 2محمد بن عبد الكرٌم المؽٌلً لؤلمٌر الحاج محمد بن أبً بكر أسقٌا الكبٌر، ج

 م.2002ابر،وهران الجز
 .338محمد باي بلعالم، قبٌلة فبلن، ص 27
 المرجع نفسه والصفحة نفسها.28
حسب الحوار الذي دار بٌننا وبٌن القابم على هذه الخزانة السٌد بن مالك عبد الكرٌم، فقد  29

م ألن أؼلب البناٌات طوبٌة مبنٌة 1965ذكر أن الخزانة قد تضّررت باألمطار الؽزٌرة سنة 
( ال تقاوم شدة سقوط األمطار الؽزٌرة . وكذا األرضة التً أتت على الكثٌر من من )الطٌن

أوراق تلك الكتب الموجودة بالخزانة. وقد استفادت مإخرا بدعم الجهات الوصٌة من ؼرفة 
 خاصة تضم أؼلب محتوٌات الخزانة.

فً ٌد  وهً حالٌا  بٌد األستاذ أمحمد لنصاري، وٌسعى جاهدا على تنظٌمها واتاحتها 30
 الباحثٌن لبلستفادة منها .

 م، وذلك حسب التقٌٌد السالؾ الذكر.1284هـ/683أّسس قصر أركشاش سنة  31
شوال من  06م الموافق لـ 2006ٌناٌر  11أثناء زٌارتنا لقصر أركشاش بؤقبلً بتارٌخ:  32
فوظ هـ. أطلعنا إمام المسجد السٌد الطالب لمٌن منصوري على هذا المصحؾ المح1426عام 

بطرٌقة جٌدة رؼم قدم تارٌخ نسخه. واآلن قد مضى على نسخه خمسمابة واثنان وخمسون 
( سنة وتراه كؤنه كتب فً هذا الوقت، وٌتردد الكثٌر من الباحثٌن و الفضولٌٌن لبلطبلع 552)

علٌه من كل مكان، ورؼم أنه بقً هذه المدة الطوٌلة إال أنه لم ٌتؽٌر ولم ٌتبلشى ولم تإثر فٌه 
ارة المنطقة فهو معجزة خالدة ،وكان القضاة فً فترة سابقة ٌجلبون له الخصماء لما ثبت حر

 عندهم من االعتقاد أن الناس ٌعّظمونه أكثر من أي مكان فً هذه الجهات ً.
م، درس على ٌد 1930هو الشٌخ محمد باي بلعالم من موالٌد بلدة )ساهل( بؤقبلى سنة  33

ادر بن محمد و على شٌوخ كثٌرون، منهم الشٌخ موالي أحمد والده الشٌخ محمد بن عبد الق
م(، وله ما ٌزٌد عن ثبلثٌن مإلفا بٌن نظم وشرح 1978هـ/1399الطاهري اإلدرٌسً )تـ 

وتؤلٌؾ، و كان ٌشرؾ على مدرسة مصعب بن عمٌر القرآنٌة الفقهٌة بمقر دابرة أولؾ والٌة 
ن الشنقٌطً وقد نشرت فً كتابه: الرحلة أدرار. أنظر ترجمته كاملة للشٌخ محمد علً األمٌ



م، فرحمه 2009أفرٌل سنة 19. وقد توفً رحمه هللا بتارٌخ 386-376، ص ص 2العلٌة ، ج
 هللا وأعلى مقامه فً الصالحٌن.

حسب ما أفادنا به أحفاده القابمٌن حالٌا على الخزانة فان السٌد أحمد بن مبارك ٌكون قد    34
وأمه مباركة بنت أحمد الشعٌر. تعلم على ٌد والده الطالب  م1860ولد بؤولؾ خبلل عام 

مبارك وأخذ عن بعض علماء توات ، وقد عرؾ عند عامة الناس فً أولؾ باسم سٌدي أحمد 
 العالم لما عرؾ عنه من العلم والتقوى وقد نشؤ فً أسرة عرفت بالعلم والصبلح. 

أننا لم نتمكن من معرفة محتوٌات تلك  بالرؼم من إشاعة الثقافة التراثٌة فً المنطقة إال 35
الخزانة ونتمنى أن تبذل الجهود وتتكاثؾ جمٌعها من أجل بعث ونشر محتوٌات تلك الخزانة 

التً كان لها دوراً رابدا فً الحركة الثقافٌة وتنشٌط التعلٌم على ٌد الشٌخ وتبلمٌذه فً المنطقة 
 وما جاورها.

ساهل أقبلى ببعض النساخ والخطاطٌن، وخاصة كتابة  اشتهرت المدرسة القرآنٌة والفقهٌة 36
المصحؾ الشرٌؾ، وفد اعتنى علماإها وطلبتها بنسخ القرآن الكرٌم وكتابته بواسطة الوسابل 

البسٌطة الموجودة فً ذلك الوقت )الدواة والقلم والكاؼد(، ونذكر من هإالء النساخ المقرئ 
مـ( الذي 1954ه/1364محمد بن مالك )تـ  العبلمة محمد عمار بن محمد بن الحاج أحمد بن

كان حافظا للقرآن الكرٌم وكان ٌمتاز بمهمة نسخ الكتب والمصاحؾ، وقد وجد فً مذكراته 
ٌُسّجل فٌها مخطوطاته أنه نسخ بقلمه خمسة وأربعٌن ) ( مصفحا كامبل ونسخ الكثٌر من 45التً 

مد بن مالك، مرجع سابق، . أح54األجزاء واألرباع. ٌنظر: قبٌلة فبلن، مرجع سابق، ص
 .08ص

وقد شاعت حركة النسخ واالستنساخ فً العدٌد من المراكز العلمٌة والثقافٌة بتوات حتى أنه كان 
لها اختصاصٌون مشهورون، ومن شروطها جودة الخط و حسن اختٌار الورق وإتقان صناعة 

ٌنظر: مبروك مقدم: الوراقة والسرعة والمهارة فً التوثٌق والدقة فً العمل وصحة النظر. 
 . 78المخطوطات داخل الخزانات الشعبٌة، مرجع سابق، ص 

القابم علٌها حالٌا هو السٌد الطاهري أمبارك ،أستاذ التعلٌم الثانوي بثانوٌة العقٌد عثمان منذ  37
 م إلى ؼاٌة ٌومنا هذا.1996سنة
باٌة:"الخزانة الزٌانٌة لمعرفة محتوٌات الخزانة الزٌانٌة القندوسٌة ٌنظر: عبد القادر بو 38

القندوسٌة نموذج محلً للحفاظ على التراث الوطنً" فً المجلة الجزابرٌة 
،مخبر مخطوطات الحضارة االسبلمٌة فً شمال افرٌقٌا، جامعة 05دللمخطوطات،العد

 .218-214م،ص ص 2008وهران،
 كلم إلى جنوب الوالٌة.300تبعد مدٌنة كرزاز عن مقر مدٌنة بشار بحوالً  39
عبٌد بوداود: "دور الزواٌا فً الحفاظ على التراث المخطوط زاوٌة كرزاز نموذجا"، فً  40

المجلة المؽاربٌة للدراسات التارٌخٌة واالجتماعٌة، العدد األول، مخبر البحث: الجزابر تارٌخ 
ومجتمع فً الحدٌث والمعاصر، جامعة سٌدي بلعباس، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزٌع، 

 .40-37م،ص ص2009لجزابر سبتمبر ا
ٌنظر: مصطفى بن الحاج بكٌر حمودة:" المخطوط فً منطقة وادي مٌزاب: قٌمته  41

 -1287الحضارٌة و التارٌخٌة من خبلل مكتبة "الشٌخ الحاج صالح بن عمر لعلً
 م " ، فً موقع جمعٌة التراث ، صفحة وٌب:1928-1870هـ/1347
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 باباواسماعٌلزهٌراألستاذ: السم: 

 باحث متفرغ السنة الرابعة دكتوراه 
 جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم اإلسالمٌة قسنطٌنة.

 عنوان المداخلة:.حماٌة خزائن المخطوطات فً وادي مزاب بؽرداٌة وفهرستها.
 

 توطئة
اشتهرت منطقة وادي مزاب على مدار قرون من الزمن بحراك ثقافً متمٌز شمل 

فً مواطنهم حلقات العلم ومجالس العلماء ودور جمٌع الفنون العلمٌة، فكثرت 
التعلٌم، ونتج عن ذلك ازدهار فً وسابل التعلٌم ومرافقه، فانتشرت الكتب 

 والمإلفات، وازداد الحرص على اقتنابها واستنساخها ولو ببذل الؽالً والنفٌس.
وٌتجلى هذا الحراك فً التراث الضخم الذي تزخر به المنطقة، حٌث تحتوي 

وادي مزاب بؽرداٌة على نفابس المخطوطات التً تتوزع على مختلؾ  مكتبات
قصور الوادي؛ إذ ال ٌخلو قصر من القصور من مكتبة تضم أنفس المخطوطات 

 العربٌة واإلسبلمٌة وفً شتى المذاهب.



وقد ُبذلت جهوٌد معتبرة منذ بداٌة القرن الماضً من قبل هٌبات وباحثٌن؛ لخدمة 
تٌسٌرا لمهمة الباحثٌن والدارسٌن لتراث المنطقة والجزابر هذا التراث وفهرسته؛ 

 عموما بؤبعادها الجؽرافٌة والدٌنٌة والثقافٌة.
وسنحاول من خبلل هذه الورقة البحثٌة إحصاء أهم المراكز والمكتبات المتواجدة 
فً وادي مزاب، وبٌان الجهود التً تقوم بها بعض المراكز لفهرسة هذه 

 نوابب الزمان. لذ فقد قسمت الورقة إلى مبحثٌن: المخطوطات وحفظها من
 
 

المبحث األول: عرض ألهم المراكز والمكتبات التً تحتوي على المخطوطات 
 بوادي مزاب:

 :(1): منهاالمطلب األول: مكتبات بقصر بن ٌزقن
 مكتبة اإلستقامة: -1

وق المكتبة تابعة لعشٌرة آت بامحمد ببنً ٌزقن، وتقع فً إحدى أزقة ساحة س
 م.1990قصر بنً ٌزقن، فتحت أبوابها كمكتبة عمومٌة سنة 

 وتتكون المكتبة من خزانتٌن:
األولى: هً خزانة عابلة الثمٌنً والتً تتشكل من عدة خزابن لعلماء من عابلة 

 :(2)الثمٌنً وهً
 م(1808ه/1223خزانة ضٌاء الدٌن الشٌخ عبد العزٌز الثمٌنً. )ت: -
م( وهو ابن أخت الشٌخ 1819ه/1232بحمان )ت:خزانة الشٌخ إبراهٌم بن  -

 عبد العزٌز الثمٌنً.
م( حفٌد حفٌد الشٌخ عبد 1970خزانة الشٌخ محمد بن صالح الثمٌنً )ت: -

 العزٌز الثمٌنً.
الثانٌة: تتكون من مجموعات ألحقت بالمكتبة من قبل بعض الخواص بعد إتمام 

 : (3)فهرسة الخزانة األولى، وتتشكل هذه الخزانة من
 م(1974مكتبة الشٌخ عبد العزٌز بن ٌوسؾ بن ٌحٌى الثمٌنً.)ت: -
 م(1948بعض كتب من خزانة للسٌد زكري بن سعٌد زكرٌاء )ت: -
 م(1964بعض كتب من خزانة لؤلستاذ تزقؽٌن محمد بن صالح )ت: -
 م(1999مكتبة الشٌخ صالح بن الحاج عٌسى بزمبلل. )ت: -
 م(1911)ت:مكتبة السٌد محمد بن عمر بكاي  -
وقد تولّت إدارة العشٌرة بالتنسٌق مع قٌم المكتبة مهمة متابعة فهرسة الخزانتٌن،  

 وانتدب للعملٌة الباحثان بشٌر بن موسى الحاج موسى وٌحٌى بن عٌسى بوراس.
أكتوبر  23هـ الموافق ل1426رمضان  20تمت فهرسة الخزانة األولى بتارٌخ 

 م.2005



مخطوطا، مرتبة بحسب  588مجموع صفحة ب 300وٌقع الفهرس فً 
المواضٌع، وأقدم مخطوط فٌه هو كتاب الكشاؾ للزمخشري والذي ٌعود تارٌخ 

 هـ.776نسخه إلى سنة 
هـ الموافق للفاتح 1427ربٌع األول  3أما الخزانة الثانٌة فقد تم فهرستها بتارٌخ 

 م.2006من أفرٌل سنة 
رتبة بحسب المواضٌع، مخطوطا م 695صفحة بمجموع  321وٌقع الفهرس فً 

وأقدم مخطوط مإرخ فٌه هو كتاب الدلٌل والبرهان ألبً ٌعقوب الوارجبلنً، 
 ه.1018هـ( والذي تم نسخه بتارٌخ 570ت: )

وتكتسً المكتبة أهمٌة بالؽة الحتوابها على نوادر المخطوطات، كما أنها تحتوي 
ثمٌنً، والشٌخ على كتب ألشهر عالمٌن فً المنطقة وهما الشٌخ عبد العزٌز ال

 امحمد بن ٌوسؾ اطفٌش.
 
 مكتبة آل ٌدر: -2

المكتبة تابعة لعشٌرة لعشٌرة آل ٌدر ببنً ٌزقن، وٌرجع أصل ملكٌة المكتبة 
هـ(، وباحمد بن حمو 1351خاصة إلى الشٌخ محمد بن باحمد بن ٌحٌى )حً فً 

 هـ(.1352بن ٌحٌى ٌدر )حً فً 
فً إطار دلٌل المخطوطات لجمعٌة وٌعد فهرس عشٌرة آل ٌدر أول فهرس ٌصدر 

م. وقد سبقت 1994هـ الموافق لشهر فٌفري 1414التراث، وذلك فً رمضان 
 محاوالت لفهرسة هذه المكتبة من قبل فرٌق من الطلبة.

مجموعا،  294مخطوطا، ضمن  594صفحة، بها  259ٌحتوي الفهرس على 
 مرتبة حسب المواضٌع.

ن الزمن، وأقدم مخطوط لها هو كتاب ومعدل عمر المكتبة أكثر من قرنٌن م
هـ(  والمنسوخ 570ت: ) الترتٌب من الجامع الصحٌح ألبً ٌعقوب الوارجبلنً

 هـ815رجب  15فً 
والمخطوطات فً المكتبة قلٌلة التآكل والخرم مقارنة بؽٌرها، ومحفوظة بحفظ 

 (4) جٌد.
 
 مكتبة آل فضل: -3

المكتبة ملك لعشرة آل فضل ببنً ٌزقن، وٌعتبر السٌد موسى بن عمر بن ٌعقوب 
ه(، منشا المكتبة، وهو الذي 12بن موسى )عاش فً النصؾ الثانً من القرن 

أوصى بحبسها، ثم انتقلت إلً أبنابه أبا عن جد والذٌن ساهموا فً إثرابها، إلى أن 
م(، 1943مر بن موسى )ت: انتقلت إلى العشٌرة على ٌد عمر بن محمد بن ع



كما ساهم فً إثراء هذه المكتبة الشٌخ أبو زكرٌاء ٌحٌى بن صالح األفضلً. )ت: 
 (5) م(.1787-هـ1202

وتعتبر خزانة مكتبة آل فضل العمل الخامس ضمن دلٌل مخطوطات وادي مزاب 
الذي قامت به جمعٌة الثراث، وأسندت مهمة متابعة العمل للسٌد بوراس ٌحٌى، 

هـ الموافق لشهر فٌفري من سنة 1416ل العمل فً رمضان من سنة لٌكتم
 م.1996

 عنوانا فً شتى الفنون. 508صفحة، اشتملت على  185ٌقع الفهرس فً 
-11وتظهر أهمٌة المكتبة فً توارٌخ نسخها التً ٌرجع أكثرها إلى القرنٌن 

مها م، وٌرجع أقد16-15ه/ 10-9م، كما ٌرجع بعضها إلى القرنٌن 18-17ه/12
 (6) م.669إلى 

ورؼم قدم المكتبة نسبٌا وتعرضها إلى بعض اإلهمال فً فترات من الزمن إال أن 
مجموع عدد المخطوطات الكاملة ٌبلػ أكثر من نصؾ المجموع اإلجمالً 

 (7)لمخطوطات الخزانة.
 
 مكتبة آل خالد: -4

شٌخ المكتبة ملك من أمبلك عشٌرة آل خالد ببنً ٌزقن، تحتوي على خزانة ال
م(، وقد كانت عند أحفاده ثم 1872-هـ1296محمد بن عٌسى أزبار، )تـ: 

وضعت تحت تصرؾ العشٌرة، وضمت إلٌها أٌضا خزانة الشٌخ إبراهٌم بن 
 وخزانة الشٌخ عمر بن ٌوسؾ عبد الرحمن.م(، 1948)ت: موسى محفوظ 

لذا فهً  (8) والمكتبة جلبها مالكها األصلً الشٌخ محمد بن عٌسى أزبار من عمان.
 (9) تعتبر أكبر مكتبة شاملة لمخطوطات عمانٌة مشرقٌة فً المؽرب عموما.

تمت فهرسة هذه المكتبة فً إطار مشروع دلٌل المخطوطات بوادي مزاب 
هـ ٌوافقه شهر دٌسمبر من 1417لجمعٌة التراث، وذلك فً ذي القعدة من سنة 

 م 1997سنة 
لم تصنؾ المخطوطات فً الفهرس حسب مواضٌعها، وإنما اكتفً فٌها بكشاؾ 
مستقل للمواضٌع وضعت أمامها أرقام المخطوطات التً  تندرج فٌها. كما أن 

 بطاقات المخطوطات رقمت برقم البطاقة ولٌس بالصفحات. 
مخطوطا، وحالة حفظ أؼلب النسخ جٌدة وٌقل فٌها  775تحتوي المكتبة على 

 والخرم. التآكل
معدل عمر المكتبة هو القرن الثانً عشر للهجرة، وأقدم نسخة فً المكتبة هً 

هـ من قبل زاٌد بن 900لكتاب "سبوغ النعم" وهو لمإلؾ مجهول، تم نسخها فً 
 ٌسفاو الوسٌانً.

 



 مكتبة محمد بن سلٌمان بن ادرٌسو: -5
م(، 1896-هـ1313أصل المكتبة هً للشٌخ محمد بن سلٌمان ابن ادرٌسو )تـ: 

بها جل مإلفاته، إضافة إلى اقتناءات مختلفة، ثم انتقلت إلى ابنٌه سلٌمان وصالح 
اللذٌن ساهما فً إثرابها، وهً حالٌا عند حفٌدٌه الحاج صالح بن سلٌمان والحاج 

 (10) عمر بن صالح.
 وتحتوي المكتبة حالٌا على خزانتٌن:

 و، وهً تحت رعاٌة أوالده.األولى: خزانة الحاج صالح بن سلٌمان ابن ادرٌس
 الثانٌة: خزانة الحاج عمر بن صالح ابن ادرٌسو، وهً فً بٌته.

تمت االنطبلقة فً فهرسة المكتبة فً إطار مشروع دلٌل المخطوطات بوادي 
مزاب لجمعٌة التراث إال أن العمل لم ٌكتمل حٌث تم تنظٌم الخزانتٌن وتقٌٌد 

األستاذ ابن ادرٌسو مصطفى بن محمد البطاقات ونقلها إلى الحاسوب، ثم أخذ 
زمام األمور من بعدها، حٌث بذل جهودا معتبرة لتصحٌح ما قام به فرٌق العمل 
فً جمعٌة الثراث؛ خاصة لتمٌٌز مخطوط كل خزانة عن األخرى، لٌكتمل العمل 

 (11) م.1998هـ ٌوافقه شهر دٌسمبر من سنة 1419فً رمضان من سنة 
مقسم إلى قسمٌن، لكل خزانة وضع لها فهرس صفحة، و 94والفهرس ٌقع فً 
مخطوطا، لم تصنؾ المخطوطات فً الفهرس حسب  254مستقل. بمجموع 

مواضٌعها، وإنما اكتفً فٌها بكشاؾ مستقل للمواضٌع وضعت أمامها أرقام 
 المخطوطات التً  تندرج فٌها.

التً كان تحتوي المكتبة إلى جانب المخطوط عددا معتبرا من الجرابد األسبوعٌة 
ٌصدرها أبو الٌقظان فً نهاٌة العشرٌنٌات والثبلثٌنات من القرن الماضً، منها 

 170عددا(، جرٌدة األمة ) 77عددا(، جرٌدة النور ) 110جرٌدة وادي مزاب )
 عددا(.

 
 
 مكتبة القطب: -6

)ت: وتعود المكتبة إلى العالم الجلٌل الشٌخ امحمد بن ٌوسؾ اطفٌش 
ٌعتبر عمدة الدارسٌن لفكر المنطقة، لفضل نتاجه الؽزٌر الذي م(، 1914ه/1332

عنوانا فً أكثر من  135من المإلفات وفً شتى المجاالت، حٌث خلؾ أزٌد من 
 (12) مجاال من مجاالت العلم. 25

وقد انتدبت جمعٌة أبً إسحاق إبراهٌم اطفٌش لخدمة التراث بتصوٌر المكتبة 
حفٌد القطب قٌم المكتبة وذلك سنة  ووضع فهرس جردي لمحتوٌاتها بالتنسٌق مع

 (13) م.2008



وحدة،  968وتعد مكتبة القطب أؼنى مكتبة بوادي مزاب، حٌث تحتوي على 
والمقصود بالوحدة ما بٌن دفتً الجلدة أو الؽبلؾ "سفر"  بؽض النظر عن عدد 

 العناوٌن التً تكون داخل هذه الوحدة، قد تصل أحٌانا إلى العشرات.
كتبة إلى الروافد التً استقت منها، وإلى تنوع الفنون التً وترجع أهمٌة الم

تحوٌها، وال ؼرو فهً مكتبة عالم جلٌل، وتشهد لذلك خزانته التً تحوي إنتاجه 
العلمً الؽزٌر والذي ٌتنوع بٌن تؤلٌؾ مطول ومختصر وبٌن شرح وحاشٌة، 

ترجع  وأكثرها بخط ٌدٌه، فضبل عن بعض المإلفات التً خرجت من الخزانة ولم
 أو تلك التً ربما ضاعت فلم ٌبق سوى عنوانها.

 
 خزانة الشٌخ محمد بن ٌوسؾ ببانو:  -7

من مشابخ بلدة م(، 1988ه/1409)تعود المكتبة إلى الشٌخ محمد بن ٌوسؾ ببانو 
بنً ٌزقن فً نهاٌة القرن الماضً تقلد عدة مهام اجتماعٌة وتفرغ للتعلٌم 

 (14) ه لٌنتفع بها طلبة العلم.والتدرٌس، ما حمله على وقؾ مكتبت
استطاع الشٌخ ببانو أن ٌكون مكتبة قٌمة وثرٌة من خبلل الشراء وقبول الهداٌا، 
وقد ضم لمكتبته مجموعات صؽٌرة من الكتب كمجموعة أستاذه إبراهٌم بن بكٌر 

)ت: ، وشٌخه الحاج صالح بن عمر لعلً م(1954ه/1373)ت:حفار 
م( 20هـ / 14وسؾ ونتن )أوابل ق: ، والشٌخ عمر بن ٌم(1928ه/1347

 وؼٌرهم.
وبعد وفاة الشٌخ ببانو، وتجسٌدا لوصٌته قامت إدارة مكتبة الحاج صالح لعلً 
بإلحاق خزانته بمكتبة شٌخه، ثم تولت المكتبة عملٌة فهرسة الخزانة تحت إشراؾ 

فً شهر أوت من سنة  (15)األستاذ ٌحٌى بوراس، وتم الفراغ من الجزء األول منه
 (16) م.2006

 عنوانا.  378صفحة والتً تضم  180وٌحتوي الفهرس على 
 

 : منها:المطلب الثانً: مكتبات بقصر ؼرداٌة
 مكتبة الخزانة العامة لمإسسة الشٌخ عمً سعٌد:  -1

قام بفهرستها قسم التراث بمإسسة الشٌخ عمً سعٌد، وهً الفهرسة الثانٌة 
العمل ضمن دلٌل المخطوطات بوادي للخزانة بعد العمل األول الذي قام به فرق 

 مزاب لجمعٌة التراث فً التسعٌنٌات.
الخزانة هً ملك للمإسسة وقد كانت فً بداٌة األمر تابعة للمدرسة القرآنٌة التً 
ٌشرؾ علٌها المسجد الكبٌر بؽرداٌة. ثم عرفت تزوٌدات مختلفة على أٌدي 

 أعضاء من إدارة المإسسة، من طرٌق اإلهداء أو التبرع.



كما تدعمت الخزانة بمكتبات محبسة وأخرى موروثة لمشاٌخ منهم: الشٌخ بهون 
م(، والشٌخ محمد بن إبراهٌم كوله 1974-هـ1394فخار تلمٌذ قطب األبمة )تـ:

م(، وٌوسؾ تزبٌنت قاضً المحكمة 1944-هـ1363تلمٌذ القطب أٌضا )تـ: 
 (17) م(. وؼٌرهم.1968-هـ1387اإلباضٌة بقسنطٌنة )تـ:

ر فهرس الخزانة العامة أول فهرس ٌنجزه قسم التراث بمإسسة الشٌخ عمً وٌعتب
سعٌد، عن طرٌق تنظٌم دورات مؽلقة تضم ثلة من األساتذة والباحثٌن، وكان 

هـ ٌوافقه شهر أكتوبر من سنة 1423الفراغ منه فً شهر شعبان من سنة 
 (18) م.2002

عات فً مجموع مخطوطا مرتبة حسب الموضو 725وٌضم الفهرس بٌن دفتٌه 
صفحة. كما ٌحتوي الفهرس على ملحقٌن أحدهما للمصاحؾ الشرٌفة والتً  316
 مخطوطا. 83مصحفا، وآخر للمخطوطات المصورة والتً ٌبلػ عددها  34تضم 

هـ وهو عبارة عن مجموعة من 697وتعود أقدم نسخة فً الخزانة إلى سنة 
 األحادٌث األربعٌنٌة.

 
 مكتبة الخزائن الثالث: -2

هذه المكتبة تكونت نتٌجة للعملٌة التحسٌسٌة التً بادرت بها مإسسة الشٌخ عمً 
سعٌد، حٌث قامت بتحسٌس مبلك المكتبات بؤهمٌة الموروث الحضاري الذي بٌن 
أٌدٌهم، ما دفعهم إلى وضعها تحت تصرؾ المإسسة التً بادرت إلى إنجاز 

 15ار الفهرس فً وتم إصد (19) فهرس واحد ٌشمل مخطوطات الخزابن الثبلث.
 م.2005ماي  24ه الموافق لـ 1426ربٌع الثانً 

 :(20)وٌضم هذا الفهرس ثبلث خزابن وهً
خزانة الشٌخ صالح بن كاسً الؽرداوي الذي كان شٌخ العزابة بؽرداٌة )ت:  -

والذي ٌعود إلٌه الفضل فً إنشاء المكتبة التً استقرت  (21)م(،1882ه/1299
لدى أحد أحفاد شقٌقه الحاج موسى بن كاسً الذي حافظ علٌها وأثراها بمجموعة 

 من الكتب الفرٌدة والوثابق المهمة.
م(، وكان له الفضل فً 1958خزانة الحاج بكٌر بن قاسم بوكرموش. )ت: -

 لبة العلم.إنشاء المكتبة وتوقٌفها بعد وفاته لط
خزانة الفاضل باحمد بن قاسم اشقبقب، كون مكتبته من مقتنٌاته الخاصة ومما  -

 آل إلٌه من أستاذه موسى بن بهون، وبعد وفاته ترك مكتبته وقفا لطلبة العلم.
عنوانا موزعة بٌن الخزابن الثبلث، إضافة إلى  486وٌضم الفهرس بٌن دفتٌه 

 مصحفا. 15
ة كونها شاهدة عٌان على النشاط الثقافً واالهتمام العلمً وتكمن أهمٌة هذه المكتب

ألصحابها، وترجمة مضٌبة لجوانب من عصرهم، إضافة إلى احتوابها على 



مخطوطات ذات أهمٌة تارٌخٌة من حٌث ندرتها وأخرى من تقدم نسخها، وتعود 
ه، وهً كتاب القواعد إلسماعٌل بن موسى الجٌطالً 880أقدم نسخة إلى سنة 

 هـ(.750)ت: 
 
 مكتبة دار التعلٌم:  -3

وهً مكتبة تابعة لدار التعلٌم الواقعة بإحدى شوراع قصر ؼرداٌة والقرٌبة ببضع 
أمتار عن المسجد الكبٌر، وقد شهدت هذه الدار حركة علمٌة ونشاطا تعلٌمٌا لمحو 
األمٌة ونشر تعالٌم الدٌن الحنٌؾ، ٌشرؾ على هذا النشاط ثلة من المشابخ 

 والعلماء. 
ر التعلٌم إلى العالمة المشهورة مامه نسلٌمان بباز وترجع النواة األولى لمكتبة دا

التً حبست جمٌع كتبها للدار، ثم أضاؾ إلٌها نجلها  (22) م(،1932هـ/1349)ت:
م( بعض الكتب، كما 1957ه/1377الشٌخ بكٌر بن عمر موسى وعلً )ت:

م( 1985ه/1405أثراها من بعده الشٌخ بكٌر بن علً موسى وعلً )ت:
 (23)ناوٌن.بمجموعة هامة من الع

مخطوطا، وأقدم نسخة مإرخة هً  509صفحة وٌحتوي على  230الفهرس به  
شرح عبد هللا بن عمر بن زٌاد العمانً على رابٌة الصبلة للملوشابً، والتً تم 

 ه.1034نسخها فً 
تحتوى المكتبة على نسخ متمٌزة وعناوٌن فرٌدة، إضافة إلى مإلفات للشٌخ بكٌر 

 بٌده.بن عمر موسى وعلً خطها 
 
 بالمسجد الكبٌر: )إٌروان( مكتبة دار التالمٌذ  -4

المكتبة ملك لمنظمة إٌروان التابعة للمسجد للمسجد العتٌق بؽرداٌة، وكلمة إٌروان 
هً كلمة بربرٌة معناها طلبة العلم الذٌن حفظوا القرآن الكرٌم، وهذه المنظمة هً 

ابة، ولها نظام وتقالٌد و حقوق خاصة بها، وهً كالمجلس القوة الثانٌة بعد العزَّ
اإلستشاري المساعد للعزابة، أو كمجلس النواب بالنسبة للشٌوخ، وكثٌراً ما ٌسند 

ابة أعمبلً إلى مجلس )إٌروان(.  (24) العزَّ
وتعتبر مكتبة إٌروان للمسجد الكبٌر من أقدم وأكبر المكتبات التً تحتوي على 

الشٌخ سعٌد بن علً الجربً  المخطوط بؽرداٌة، وٌعود الفضل فً نشؤتها إلى
هـ( الذي قدم من جربة فكون نهضة علمٌة فً مزاب، ٌقول عنه الشٌخ 927)ت:

وقد ترك الشٌخ كثٌرا من نفابس الكتب التً ٌمتلكها حبسا فً »أبو الٌقظان: 
 (25) «خزانة دار التبلمٌذ فً ؼرداٌة بخطه فً نص الوقؾ..

 :(26)ومن أهم هذه المصادرثم تعددت مصادر تزوٌدها عبر قرون متعدد،  



الوقؾ: حٌث عمد الكثٌر ممن ورث كتبا إلى وقفها لطلبة العلم فً دار إٌروان  -
 بالمسجد ابتؽاء األجر وثواب الصدقة الجارٌة.

ضم الخزابن الخاصة أو أقسام منها عند انعدام أحد شروط الواقؾ، حٌث تإول  -
 المسجدٌة.بالتبع إلى المصلحة العامة التً تمثلها الهٌبة 

ضم الكتب التً لم ٌعلم صاحبها، فتإول إلى المسجد تبعا للقاعدة الفقهٌة أي مال  -
 لم ٌعلم صاحبه فهو فً سبٌل هللا.

 عملٌة النسخ من قبل مشابخ وتبلمٌذ دار إٌروان. -
هـ 1430ذلك سنة وقد قام بفهرستها قسم التراث بمإسسة الشٌخ عمً سعٌد و

 م.2009الموافق لـ 
هذه المكتبة ذات أهمٌة بالؽة لكونها تابعة لصرح علمً وهو دار إٌروان  وتعتبر

أو التبلمٌذ، وتبرز هذه األهمٌة فً العدد الضخم من المخطوطات التً تضمه هذه 
إضافة إلى احتوابها على أقدم  (27)مخطوط، 1303المكتبة، حٌث تضم أكثر من 

رن التاسع الهجري )أواخر المخطوطات، إذ ٌعود أقدم مخطوط فً المكتبة إلى الق
هـ(،وهو كتاب دٌوان األشٌاخ الذي ألفه مجموعة من 889شعبان من سنة 

 (28) المشابخ فً جبل نفوسة بلٌبٌا خبلل القرن الخامس الهجري.

 
 مكتبة خزانة القاضً أبً بكر بن مسعود: -5

هذه الخزانة هً للشٌخ القاضً أبً بكر بن مسعود الؽرداوي الشهٌر بالشٌخ 
م( أحد تبلمذة القطب وربٌس حلقة العزابة 1907ه/1325الحاج بابكر )ت:

م(، كما شؽل لفترة من 1882ه/1299بؽرداٌة خلفا للشٌخ صالح بن كاسً )ت: 
 (29) الزمن ربٌسا للمحكمة الشرعٌة اإلباضٌة بمعسكر ثم بؽرداٌة.

تراث تتواجد خزانة القاضً أبً بكر حالٌا بجمعٌة أبً إسحاق اطفٌش لخدمة ال
بؽرداٌة، وضعها أحفاد الحاج بابكر فً ٌد الجمعٌة بؽٌة فهرستها وتنظٌمها، وقد 

م فً فهرستها، فؤنجزت بطاقات فنٌة ألؼلب 1992شرعت الجمعٌة فً سنة 
 مخطوطاتها إال أن لم ٌكتمل.

وبطلب من الجمعٌة تكفل قسم التراث بمإسسة الشٌخ عمً سعٌد بمهمة فهرستها 
هـ الموافق لشهر أوت 1428م، وتم ذلك فً رجب من سنة فً إطار مشروع القس

 (30) م.2007
صفحة، وتحتوي الخزانة على أقدم  180مخطوطا فً  334وٌضم الفهرس 

هـ(، ٌرجع تارٌخ نسخها إلى سنة 505نسخة من كتاب المستصفى للؽزالً )تـ: 
 هـ. نسخها علً بن أبً القاسم نصر بن محمد بن أحمد العنزي.552

باإلضافة إلى امتبلك الخزانة لمجموعة من النسخ القدٌمة فإن أهمٌة المكتبة تعود 
أٌضا إلى سبلمة مخطوطاتها من الخرم والنقص على ؼٌر عادة أؼلب 



ٌّزها عن ؼٌرها من المكتبات بعناوٌن فرٌدة، استطاع  مخطوطات، وكذا تم
وسعة صاحب الخزانة الحصول علٌها لفضل ما من هللا علٌه من الٌسر 

 (31)الرزق.
 
 خزانة آل اشقبقب:  -6

 تضم الخزانة مخطوطات زودها أبناء عابلة آل اشقبقب بؽرداٌة و بخاصة منهم:
 م(.1922-ه1340الشٌخ الفقٌه الحاج إبراهٌم بن سلٌمان اشقبقب )ت -
 م(.1974-ه1394الحكٌم الحاج صالح اشقبقب نجل الحاج إبراهٌم )ت -

تً تم فهرستها من قبل قسم التراث بمإسسة الشٌخ وهً من المكتبات الحدٌثة ال
 (32) م.2012هـ الموافق لـ1433إذ ٌعود تارٌخ فهرستها إلى سنة عمً سعٌد، 

وتعد المكتبة من أهم المكتبات فً قصر وادي مٌزاب رؼم عددها القلٌل إذ ال 
مخطوطا. إال أن عراقة العابلة وشهرتها  284ٌتجاوز عدد المخطوطات بها 

واالعتناء بؤهله جعلتها تكتسً أهمٌة بالؽة، إضافة إلى احتوابها على بالعلم 
مجموعة معتبرة من أجوبة القطب، وعلى كتب متمٌزة فً علم الفلك والهٌبة عز 

 وجودها فً ؼٌرها من الخزابن.
وأقدم مخطوط فً الخزانة هً نسخة من كتاب قطؾ األنوار من روضة األزهار 

ه( حٌث ٌعود تارٌخ نسخها 1008بابن المفتً، )ت: للشٌخ عبد الرحمن الشهٌر 
 ه.1151إلى سنة 

 
 مكتبة الراعً: -7

مكتبة الراعً نسبة إلى ساحة الراعً الواقعة فً وسط المدٌنة بؽرداٌة، وهً 
 (33) م.1928ه/1346تابعة لجمعٌة اإلصبلح التً تؤسست سنة 

 :(34)وترجع خزانة المخطوطات فً المكتبة إلى مصدرٌن أساسٌٌن
م(، تلمٌذ 1944ه/1363كتب من تركة السٌد محمد بن إبراهٌم كله )ت:  -

 القطب، وصلت المكتبة فً أواسط السبعٌنات.
م(، وصلت 1955ه/1374كتب من تركة السٌد أحمد لن سلٌمان لقاؾ )ت: -

 المكتبة فً أواخر التسعٌنٌات.
وكلفت تولت جمعٌة أبً إسحاق اطفٌش لخدمة التراث مهمة فهرسة المكتبة، 

بالمهمة الباحثٌن صالح بن بكٌر سٌوسٌو ومحمد بن عمر بوسنان، لٌكتمل العمل 
 م.2012ه الموافق لجانفً 1433فً صفر من سنة 
مخطوطا، وأقدم نسخة مإرخة هً  134صفحة وٌضم  113والفهرس ٌقع فً 

والتً نسخت هـ( 750)تـ:لكتاب قواعد اإلسبلم إلسماعٌل بن موسى الجٌطالً 
 ه.1121فً سنة 



وبالرؼم من أن المكتبة تضم عددا قلٌبل من المخطوطات إال أنها تتمٌز باحتوابها 
على كتب مهمة لقطب األبمة الشٌخ امحمد اطفٌش وبعضها بخط ٌدٌه، كما أن فً 
الخزانة كتبا تفرقت أجزاإها بٌنها وبٌن مكتبات أخرى خاصة منها مكتبتً القطب 

 سعٌد. والخزانة العامة لمإسسة الشٌخ عمً
 

 المبحث الثانً: جهود فهرسة مكتبات وادي مزاب: 
تمٌزت المكتبات الخاصة بالمخطوطات فً وادي مزاب بصعوبة الدخول إلٌها 
واالستفادة من كنوزها، فعشش فٌها العنكبوت، وكانت مرتعا لؤلرضة، حبٌسة 

األبمة الرفوؾ تنتظر لحظة الخبلص، وهو الذي عبر عنه المحققان لكتاب: أخبار 
الرستمٌٌن البن الصؽٌر أثناء ذكرهما للصعوبات والعراقٌل التً وقفت أمامهما 

لون المسإولٌة الكبرى فً هذا اإلهمال، هم المعنٌون » حٌث قاال:  إنَّ الذٌن ٌتحمَّ
بهذا التراث قبل ؼٌرهم؛ ألنَّهم لم ٌبذلوا أيَّ جهد فً إزالة التراب عن هذا التراث، 

فً رفوؾ الخزابن الخاصة؛ وقد عبثت السنون واألرضة  الذي ما ٌزال أؼلبه
بالكثٌر منه. وسوؾ ٌؤتً الٌوم الذي ٌدرك فٌه أصحاب هذه الخزابن أنَّهم أساإوا 

 (35)«.فً حقِّ المعرفة اإلنسانٌة، كما أساإوا فً حقِّ تارٌخهم وحضارتهم
 وقد قام بعض الباحثٌن والمستشرقٌن بمحاوالت لتسهٌل عمل الباحثٌن عن
المخطوطات بوادي مزاب عن طرٌق اإلشارة إلى بعض هذه العناوٌن وأماكن 

 تواجدها فً وادي مزاب فً دراسات وأعمال بٌبلٌوؼرافٌة لوادي مزاب.
ومن أبرز هذه الجهود نذكر أعمال المستشرقٌن كالمستشرق موتٌبلنسكً فً 

بات م، والمستشرق شاخت فً مقاله "المكت1885"بٌبلٌوؼرافٌة مزاب" سنة 
م، وأبحاث فون هاس حول المخطوطات 1956والمخطوطات اإلباضٌة سنة 

 م.1974اإلباضٌة فً سنة 
إضافة إلى بعض المحاوالت البٌبلٌوؼرافٌة الحدٌثة كالقابمة التً أنجزها الباحث 
عمرو خلٌفة النامً حول المخطوطات اإلباضٌة المكتشفة حالٌا وذلك سنة 

 كنطابلً بوضعه لبطاقات وصفٌة لمإلفات م، وما قام به الشٌخ عبد هللا1970
 (36) القطب المخطوطة.

وفً مطلع التسعٌنٌات من القرن الماضً حظٌت مكتبات وادي مزاب بعناٌة 
خاصة بٌن مبلك -جمعٌات ومإسسات خاصة وعرفٌة بعد أن انتشر الوعً 

بؤن العلم ووسابله ملك للمتعلمٌن والباحثٌن ولٌس ملكا  -المكتبات الخاصة
صحاب المفاتٌح والوارثٌن، فبادرت هذه الجمعٌات إلى وضع فهارس علمٌة أل

 للمخطوطات التً تحتوٌها وتصوٌرها ورقمنتها لٌسهل على الباحثٌن العودة إلٌها.
 

 المطلب األول: جهود مإسسة الشٌخ عمً سعٌد: 



مإسسة الشٌخ عمً سعٌد مإسسة تربوٌة ؼٌر ربحٌة تمتد جذورها إلى تارٌخ 
حلقة العزابة بالجزابر فً بداٌة القرن الخامس الهجري، الحادي عشر تؤسٌس 

المٌبلدي، تهتم بتكوٌن الفرد ألداء واجبه نحو نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه 
واإلنسانٌة جمعاء، تشرؾ على التعلٌم االبتدابً والمتوسط والثانوي للبنٌن والبنات 

ما توفر فرصا للتخصص م، ك1973 -هـ 1393بتؤسٌسها لمعهد عمً سعٌد سنة 
فً العلوم اإلسبلمٌة لمرحلة ما بعد الثانوي، بتؤسٌس قسم التخصص فً العلوم 

 (37) م.1988 -هـ 1409اإلسبلمٌة سنة 
تهتم المإسسة بالتراث ضمن نشاط مكتباتها التً تحوي آالفا من المخطوطات 

المإسسة والكتب؛ خدمة للباحثٌن، ونشرا لثقافة القراءة فً األوساط. فؤنشؤت 
ضمن هٌاكلها قسما خاصا أطلقت علٌه: "قسم التراث والمكتبة"، أسندت له 

 مهمتٌن:
م، ومقرها الحالً بحً حواشة وسط 1969المكتبة: والتً أنشبت سنة  -1

المدٌنة، وقد عرفت المكتبة تزوٌدات واسعة من مختلؾ المكتبات والشخصٌات، 
تبات فً وادي مزاب، إذ خاصة فً اآلونة األخٌرة، لتصبح من أضخم المك

كتاب مخطوط، وفً مختلؾ  2000كتاب مطبوع، و 9500تحتوي على أكثر 
التخصصات العلمٌة، وبفضل هذا الثراء والتنوع تعرؾ المكتبة إقباال كبٌرا من 

 (38) قبل الباحثٌن والطلبة فً مختلؾ العلوم والتخصصات.
تارٌخٌة وجهت قسطاً وافرا التراث: استشعارا من إدارة المإسسة بالمسإولٌة ال -2

من جهودها فً سبٌل خدمة التراث جمعا وحفظا ودراسة وتحقٌقاً ونشراً. وكانت 
كل األعمال التً أنجزتها المإسسة فً مجال التراث تحمل شعار: "رسالة 

 التراث". ومن المشارٌع التً تقوم بها المإسسة فً هذا المجال:
ر الخٌرات" للشٌخ إسماعٌل بن موسى تحقٌق كتابً "قواعد اإلسبلم" و"قناط -

 هـ(750الجٌطالً النفوسً )تـ:
جمع وتحقٌق جوابات قطب األبمة الشٌح امحمد بن ٌوسؾ اطفٌش، وقد صدر  -

 القسم األول منها والذي ٌحتوي على رسابله وجواباته الفقهٌة.
إصدار فهارس وصفٌة لمخطوطات خزابن المإسسة وؼٌرها، حٌث قامت  -

فهارس للمخطوطات مكتبات وادي مزاب  9عمً سعٌد بإصدار  مإسسة الشٌخ
م، بدأته بفهرس لمخطوطات خزانتها العامة لٌصل 2002-ه1423منذ سنة 

م بفهرس لمخطوطات خزانة آل اشقبقب، 2012 -ه1433عملها إلى ؼاٌة 
 : (39)وتتمثل الفهارس التً أنجزتها المإسسة فٌما ٌؤتً

 م(.2002-هـ1423)فهرس مخطوطات الخزانة العامة.  -
 م(.2003-هـ1424فهرس مخطوطات خزانة الشٌخ حمو بابا وموسى ) -



فهرس مخطوطات الخزابن الثبلث: الشٌخ صالح بن كاسً، الحاج بكٌر  -
 م(.2005-هـ1426بوكرموش، الفاضل باحمد أشقبقب، )

فهرس مخطوطات مكتبة األستاذ محمد بن أٌوب الحاج سعٌد )لخبورات(  -
 م(.2005-هـ1426)

فهرس مخطوطات خزانة دار التعلٌم للمشاٌخ: مامة بنت سلٌمان بباز، بكٌر بن 
 م(.2007-هـ1428عمر موسى واعلً، بكٌر بن علً موسى واعلً، )

فهرس مخطوطات خزانة الشٌخ القاضً أبً بكر بن مسعود الؽرداوي الشهٌر  -
 م(.2007-هـ1428بالشٌخ الحاج بابكر، )

ار التبلمٌذ "إروان" بجامع ؼرداٌة الكبٌر فهرس مخطوطات خزانة د -
 م(.2009-هـ1430)
 م(.2010-هـ1431فهرس مخطوطات خزانة باسة بن أم موسى الوارجبلنً ) -
فهرس مخطوطات الخزانتٌن للشٌخٌن الشٌخ بانوح بن أحمد مصباح والشٌخ  -

 م(.2010-هـ1431صالح بن حمو بابهون، )
 (.2012-ه1433)فهرس خزانة آل اشقبقب  -

وٌتمثل عمل مإسسة الشٌخ عمً سعٌد فً مجال رعاٌة وخدمة المخطوط تتمثل 
 :(40)فً أربعة وظابؾ وهً

 االقتناء والجمع -
 الترمٌم والصٌانة -
 الجرد والفهرسة -
 الحفظ واالستثمار -

وتعد هذه الوظابؾ مراحل أساسٌة لمشروع بعٌد المدى تبنته المإسسة والذي 
 تكون مقرا مناسبا ألعمال رعاٌة المخطوطات.سٌكلّل بدار للمخطوطات ل

 
 المطلب الثانً: جهود جمعٌة التراث بالقرارة: 

هً جمعٌة أسست للمحافظة على التراث الفكري المكتوب للمنطقة، وتعتبر أول 
من فكر فً فهرسة مخطوطات وادي مزاب وذلك فً تسعٌنٌات القرن الماضً، 
حٌث استطاعت الجمعٌة فهرسة حوالً ثمانً مكتبات فً إطار عمل جماعً ضم 

 ثلة من الطلبة والباحثٌن األكادٌمٌٌن. 
تؤسست الجمعٌة بفكرة شخصٌة لدى "الدكتور محمد ناصر"، ثم تبلورت بعد تؤٌٌد 
من بعض مشابخ بلدة القرارة، خاصة الشٌخ عدون شرٌفً الذي شؽل منصب 

تحصلت الجمعٌة على الرخصة الرسمٌة فً شهر وقد ربٌس الجمعٌة إلى وفاته، 
 م.1989ماي 



طموحة، انطبلقا من أهدافها، سطرت جمعٌة التراث لنفسها منذ تؤسٌسها برامج 
والتً من أهمها جمع التراث وترمٌمه، والحفاظ علٌه بالتصوٌر والتسجٌل، 

 (41) والنسخ ، والطباعة، والنشر، والمحافظة على التراث الفكري المكتوب.
وفً تسعٌنٌات القرن الماضً تبنت الجمعٌة مشروعا لفهرسة المخطوطات فً 

علٌه:"نحو دلٌل مخطوطات وادي مزاب".  إطار عمل جماعً لباحثٌن، أطلق
حٌث استطاع المشروع أن ٌقنع كثٌرا من أصحاب المكتبات بفتح خزابن 

 مخطوطاتها أمام المفهرسٌن.
فاجتمعت ثلة من الطلبة والباحثٌن فً أٌام مؽلقة سمٌت بؤٌام ؼار أمجماج،  

 وهً: (42)وتمكنوا من إتمام فهرسة حوالً ثمانً مكتبات
 م.1994هـ/1414ة آل ٌدر ببنً ٌزقن سنة فهرس عشٌر -1
 م.1994هـ/1415فهرس مكتبة الشٌخ عمً سعٌد بؽرداٌة، سنة  -2
 م.1994هـ/1414فهرس مكتبة البكري بالعطؾ، سنة  -3
 م.1995فهرس مكتبة إٌروان بالعطؾ. سنة  -4
 م.1996هـ/1416فهرس مكتبة عشٌرة آل فضل ببنً ٌزقن. سنة  -5
 م.1997هـ/1417آل خالد ببنً ٌزقن سنة فهرس مكتبة عشٌرة  -6
 م.1998هـ/1419فهرس مكتبة الشٌخ ابن ادرٌسو ببنً ٌزقن. سنة  -7
 م.1995هـ/1415فهرس مكتبة بوعٌسى عٌسى ببنً ٌزقن. سنة  -8

وقد انطلق العمل بمجموعة من أربعة باحثٌن ثم انضّم إلٌهم باحثون فوصل عدد 
عشرٌن باحث. وتجدر اإلشارة إلى أن المساهمٌن فً إعداد كل الفهارس إلى 

الجمعٌة باشرت فً إطار المشروع فً فهرسة مكتبات أخرى، إال أن العملٌة لم 
تكتمل لظروؾ خاصة بالجمعٌة، وأهمها تعثر التموٌل المادي للمشروع، ومن هذه 

 المكتبات نذكر: 
 مكتبة الشٌخ إبراهٌم متٌاز ببنً ٌزقن. -1
 ٌزقن.مكتبة الشٌخ محفوظ ببنً  -2
 مكتبة القطب ببنً ٌزقن. )وقد شرعت جمعٌة أبً إسحاق فً فهرستها(. -3
 مكتبة معهد اإلصبلح بؽرداٌة. )راجعتها وفهرستها جمعٌة أبً إسحاق(. -4
مكتبة الشٌخ باسة بورقلة. )راجعها قسم التراث بمإسسة الشٌخ عمً سعٌد  -5

 وقام بفهرستها(.
 مكتبة بومعقل عٌسى بورقلة. -6
كتبة الشٌخ باباوموسى حمو بؽرداٌة. )راجعها قسم التراث بمإسسة الشٌخ م -7

 عمً سعٌد وقام بفهرستها(.
مكتبة الحاج سعٌد محمد بن أٌوب بؽرداٌة. )راجعها قسم التراث بمإسسة  -8

 الشٌخ عمً سعٌد وقام بفهرستها(.



التراث، ٌعتبر مشروع نحو دلٌل مخطوطات وادي مزاب بشرى لكل الباحثٌن فً 
وفتحا لمكتبات وادي مزاب، وبادرة خٌر حّفزت العدٌد من المكتبات على فتح 
أبوابها للعاملٌن الفاعلٌن فً خدمة التراث، لّما ظهرت ثمار المشروع وأضحت 
بادٌة للعٌان. كما حملت مإسسات أخرى على التفكٌر فً ولوج هذا المجال حفاظا 

 على ذاكرة المنطقة من أن تندثر.
 

 لب الثالث: جهود جمعٌة أبً إسحاق اطفٌش لخدمة التراث: المط
تعتبر جمعٌة أبً إسحاق من المإسسات الخٌرٌة الرابدة فً مجال حفظ التراث، 
وبالخصوص المخطوط منه، وذلك باستعمال التقنٌات التكنولوجٌة الحدٌثة لتسهٌل 

 تعامل الباحثٌن والدارسٌن معها.
م، باعتماد رسمً من والٌة ؼرداٌة، 1995ل أفرٌ 11تؤسست "الجمعٌة" بتارٌخ 

الجزابر، بوصفها هٌبة خٌرٌة علمٌة، تعمل على تثمٌن جهود الباحثٌن فً حقل 
 التراث عامة والتراث اإلباضً خاصة.

وتهدؾ الجمعٌة إلى التنقٌب عن تراث منطقة وادي مزاب وذلك بجمعه وحفظه 
نجاز بحث عن المنطقة وتصفٌفه، لتوفر بذلك فضاء علمٌا لكل باحث ٌرؼب إ

 (43) وحضارتها وفكرها.
وأخذت الجمعٌة اسم العالم العامل، الشٌخ أبو إسحاق إبراهٌم بن الحاج محمد 

والمعروؾ بنشاطه السٌاسً ضد المستعمر الفرنسً ذ قطب األبمة اطفٌش تلمٌ
الذي نفاه إلى تونس ثم القاهرة لٌجد فٌها المجال الواسع للتكوٌن والتبحر فً كل 

ذي شؽله بدار الكتب المصرٌة بالقاهرة مجاالت الحٌاة، كما استؽل المنصب ال
 (44) لتحقٌق ونشر العدٌد من الكتب بخاصة منها أعمال شٌخه القطب.

وكانت فكرة إنشاء الجمعٌة تثمٌنا لعدة تجارب وأفكار، لعل أبرزها تجربة األستاذ 
عٌنٌات وثمانٌنٌات القرن ي قام فً سبذمحمد بن أٌوب الحاج سعٌد )لخبورات(، ال

الماضً بجمع للصور الفوتوؼرافٌة والمستنسخات اآللٌة لمخطوطات اإلباضٌة 
من مكتبات ومراكز خارج الوطن، من خبلل رحبلته إلى العدٌد من البلدان 
العربٌة والؽربٌة كالمؽرب والسعودٌة وتركٌا وإٌطالٌا وبولونٌا وألمانٌا 

 ب ربٌس الجمعٌة.وهو ٌشؽل حالٌا منص (45)وروسٌا،
وقد جعلت الجمعٌة من أهم أولوٌات مشارٌعها العمل على تؤمٌن رصٌد المخطوط 
فً وادي مزاب وصٌانته، بؽٌة اكتشاؾ الكنوز المؽمورة فً وادي مزاب وحفظ 
مخطوطاتها، ودٌمومة االستفادة منها، باستعمال التقنٌات التكنولوجٌة الحدٌثة 

 ٌن معها.لتسهٌل تعامل الباحثٌن والدارس
ولتجسٌد المشروع فقد سلكت الجمعٌة أحسن الطرق التكنولوجٌة الحدٌثة والمتمثلة 

 فً:



سنة( لدٌمومة 70التصوٌر المٌكروفٌلمً )حفظ طوٌل المدى، حوالً  -
 المحتوٌات.

 سنوات( لسهولة التداول. 5التصوٌر الرقمً )حفظ متوسط المدى، حوالً  -
م، وقد تم تصوٌر عدة 1996-1995موسم باشرت الجمعٌة فً المشروع خبلل 

 مكتبات وخزابن منها:
 خزانة الشٌخ القاضً أبً بكر بن مسعود الؽرداوي. -
 مكتبة عشٌرة آل ٌدر ببنً ٌزقن. -
 مكتبة عشٌرة آل خالد ببنً ٌزقن. -
 مكتبة البكري بالعطؾ. -
 مكتبة قطب األبمة. -
 مكتبة اإلصبلح بالراعً بؽرداٌة. -

ع على خطوات وعملٌات تقنٌة وأخرى علمٌة، ٌمكن أن نوجزها وٌشتمل المشرو
 فً الترتٌب اآلتً:

 أوال: إحصاء المكتبات.
 ثانٌا: فهرسة المخطوطات.

 ثالثا: رقن الفهارس.
 رابعا: التصوٌر الرقمً، أو التصوٌر المٌكروفٌلمً.

 خامسا: تصفٌؾ األفبلم واألقراص، ومقابلتها مع الفهارس.
فتراضً فً مخطوطات المكتبات، وتسٌٌر المحتوٌات الرقمٌة سادسا: التصفح اال

 (46) عن طرٌق برنامج كمبٌوتر )برنامج المعصومة لمعاٌنة المخطوط(.
ومن أهم األعمال التً قامت بها الجمعٌة فً جانب الفهرسة، هو إصدارها 

 لفهرس جردي لمحتوٌات كل من:
 مكتبة القطب بعد أن تم تصوٌرها رقمٌا.  -
 الشٌخ بلحاج بالقرارة.خزانة  -

كما قامت أٌضا بإنجاز فهرس فنً لمكتبة الراعً التابعة لجمعٌة اإلصبلح، وهً 
 (47) تعكؾ حالٌا على فهرسة فنٌة لمكتبة القطب.

كما أنشؤت الجمعٌة مإخرا برنامجا رقمٌا ٌدعى البرادي للبحث اآللً فً فهارس 
 المخطوطات فً كل مكتبات وادي مزاب.

لجهود حلقة فً سلسلة من األعمال التً بدأت بجهود فردٌة لتتبلور وتعتبر هذه ا
إلى أعمال جماعٌة وفً إطار مإسساتً ال تزال مستمرة لحفظ التراث وحماٌته، 
ثم إخراجه لٌإدي دوره المنوط به، إال أن هذه الجهود تفتقر إلى الدعم المادي، 

 وتتطلع إلى تقنٌات وطرق أكثر احترافٌة لتطوٌر أدابها.
 



 خاتمة:
فً خاتمة هذا العمل المقتضب ٌنبؽً اإلشارة إلى أننا حاولنا استعراض نماذج 
لبعض الخزابن والمكتبات التً تم فهرستها ضمن جهود جماعٌة لهٌبات 
وجمعٌات، وبالتالً ال ٌعنً أننا استوفٌنا كل أعمال الفهرسة لمكتبات وادي 

كؤنوذج، وهذا ال ٌنفً  مزاب، كما أننا أخذنا قصرٌن من قصور وادي مزاب
 وجود مكتبات وخزابن مفهرسة فً ؼٌرها من القصور.

فالمتجول فً مكتبات كل قصر من قصور الوادي كالعطؾ وملٌكة أو بنورة 
ستصادفه العدٌد من الخزابن المفهرسة من قبل جهود فردٌة لبعض المكتبات أو 

 الطلبة والباحثٌن.
لتجارب التً استطاعت حماٌة تراث وادي لكن حسبنا أننا أزلنا اللثام عن هذه ا

مزاب وذاكرته الثقافٌة من االندثار والزوال، علها تكون قدوة للمكتبات على 
مستوى التراب الوطنً لتحذو حذوها، وتنقذ تراث أمتنا قبل أن تسبقنا إلٌه نوابب 

 الزمان.
ورؼم الجهود التً بذلت وال تزال فً سبٌل حماٌة مخطوطات مكتبات وادي 

زاب، وإخراج المخطوط إلى الحٌاة العلمٌة لٌإدي دوره الذي أنٌط به، وأراده م
منه مإلفه؛ إال أن العدٌد منها ال ٌزال حبٌس الخزابن، أحكم أصحابه اإلؼبلق 

 علٌه إلى درجة اإلضرار به، فكان مرتعا لؤلرضة، ٌترقب لحظة الخبلص.
 

 الهوامش:
رى للمخطوطات فً بنً ٌزقن لم نتطرق إلٌها فً ٌجدر التنبٌه إلى أن ثمة مكتبات أخ -(1) 

 هذا العرض، وإنما اقتصرنا على أهم المكتبات، وأكملها فهرسة على سبٌل التمثٌل.

مكتبة االستقامة: فهرس مخطوطات مكتبة اإلستقامة، )الخزانة  -عشٌرة آت بامحمد -(2)

 م، ب.2006-هـ1427األولى(، 

 المرجع نفسه، أ، ب. -( 3)

 600ٌة التراث القرارة ؼرداٌة، فهرس مخطوطات آل ٌدر الفهرس الشامل لنحو جمع -(4) 

 م، ص: ك.1994-ه1414عنوان، 

 هـ.-، ص:د1996-1416جمعٌة التراث، فهرس مخطوطات خزانة آل فضل،  -(5) 

 المرجع نفسه، ص:و. -( 6)

 المرجع نفسه، ص: أ. -( 7)



؛ ؼرداٌة: 1هـ"قسم المؽرب"، )ط15إلى  هـ1جمعٌة التراث: معجم أعبلم اإلباضٌة من ق-(8) 

 .847م(، رقم الترجمة: 1999-هـ1420جمعٌة التراث، 

جمعٌة التراث: فهرس مخطوطات مكتبة عشٌرة آل خالد خزانة الشٌخ محمد بن عٌسى  -(9) 

 .11، م8م. ص: م1997-ه1417أزبار، القرارة ؼرداٌة، 

مان ابن ادرٌسو خزانة الحاج صالح جمعٌة التراث:  فهرس مخطوطات محمد ابن سلٌ -(10) 

 9. ص: 1998-1419بن سلٌمان، وخزانة الحاج عمر بن صالح، القرارة ؼرداٌة، 

 .9المرجع نفسه، ص:  -(11) 

-ونتن بن الناصر مصطفى: آراء الشٌخ محمد بن ٌوسؾ اطفٌش العقدٌة، )دط؛ القرارة -( 12)

 .497-480م(، 1996-هـ1417الجزابر: جمعٌة التراث، 

جمعٌة أبً إسحاق اطفٌش لخدمة التراث، فهرس جردي لمكتبة الحاج امحمد بن  -(13 )

 .3م. ص2008-ه1430ٌوسؾ اطفٌش )القطب( بنً ٌزقن ؼرداٌة الجزابر، 

 .867جمعٌة التراث: معجم أعبلم اإلباضٌة )قسم المؽرب(، رقم الترجمة:  -( 14)

مات، وهذا على خبلؾ ما هو مثبت ٌحتوي هذا الجزء األول على األجوبة والمنظو -(15) 

على الؽبلؾ، أنه للمتون والشروح والحواشً، كما لم نقؾ على الجزء الثانً منه حتى نتؤكد 

 من إتمام الفهرس.

مكتبة الحاج صالح لعلً: فهرس مخطوطات خزانة الشٌخ محمد بن ٌوسؾ ببانو  -( 16)

 ه.-م(، ص:د2006-ه1427)

م(، 2002-هـ1423فهرس مخطوطات الخزانة العامة، )مإسسة الشٌخ عمً سعٌد:   -(17) 

 و.-ص: ه

 ح.-المرجع نفسه، ص: ز  -( 18)

مإسسة الشٌخ عمً سعٌد: فهرس مخطوطات الخزابن الثبلث، )الشٌخ صالح بن   -(19) 
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 برٌك هللا حبٌب األستاذ: 

 
 عنوان المقال:

 بلعمشخزانتً أهل العبد وأهل 
 بمدٌنة تٌندوؾ أنموذجا 
 

 تقدٌم
تزخر  خزابن مدٌنة تندوؾ بكم هابل من كنوز ونوادر المخطوطات 
العربٌة واإلسبلمٌة فً شتى فنون العلم والمعرفة، ولعل المخزون الجكنً 
والمتمثل فً خزانتً أهل العبد بحً الرماضٌن وأهل بلعمش بحً موسانً 

 العتٌقٌن أكبر مثبل لذلك.
بٌن األسباب التً أدت إلى تواجد هذا العدد الكبٌر من إن من 

المخطوطات ٌرجع إلى كون المنطقة نقطة عبور فً القرنٌن الثامن والتاسع عشر 
الهجرٌٌن لقوافل قادمة من الجهات الؽربٌة والشرقٌة لمدٌنة تٌندوؾ سواء من 

أو من مدن السودان الؽربً المتمثل فً مدن مالً تودنً أروان تؽازة و تٌنبكتو 
مورٌتانٌا كوالتة وشنقٌط والنعمة أو آتٌة من مدن المؽرب األقصى كسوس 
وإجلٌمٌم ومراكش والصوٌرة وؼٌرها من مدن المؽرب األقصى الشقٌق أو من 
مدن الجوار كتوات بؤدرار، ومن خبل هاته القوافل عرفت المنطقة رواجا كبٌرا 

لََها ألن تكون مركزا ومنبرا من الناحٌة العلمٌة والثقافٌة وحتى االقتصادٌ ة أَهَّ
 حضارٌا ٌزخر بشتى صنوؾ المخطوطات والوثابق النفٌسة والمهمة.

وقد أقدمت على وضع أول خطواتً نحو فهرسة هذا المخزون الهابل  
بوضع فهرسة وصفٌة لبعض هاته النوادر مستعٌنا بذلك على أصحاب هاته 

 الكثٌر من الصعاب. الخزابن الذٌن فتحوا لً األبواب وسهلوا علً
إن االشتؽال على المخطوط من حٌث فهرسته أو تحقٌقه أو تخرٌجه لٌس  

باألمر الهٌن ولكنه فً نفس الوقت ٌمدك بنوع من المتعة العلمٌة قلما تجدها إال 
فً هذا الدرب الوعر الشٌق، والذي ٌحتاج منك أن تكون صاحب خبرة وتخصص 

الضوابط والقواعد العلمٌة األكادٌمٌة التً  ألن هذا العمل تتحكم فٌه مجموعة من
 توصلك إلى انجاز عمل علمً بحث وقٌم.

إن اإلشكالٌة المطروحة فً هذا البحث تتلخص فً محاولتً المتواضعة  
لكسر العابق الذي ٌجده الكثٌر من الباحثٌن والمفهرسٌن أو المشتؽلٌن بالتراث 



تمثل فً ذلك النفور وعدم المخطوط أو الوثابق التارٌخٌة بصفة عامة والم
اإلكتراث الذي ؼالبا ما ٌجدونه متوافر وبكمٌات متفاوتة لدى مالكً الخزابن التً 

 ٌقبع بداخلها ذلك المخطوط وتلك الوثٌقة.
إن هذه الظاهرة التً تكاد تكون سمة عامة فً أؼلب نواحً القطر ٌقدم 

تضخم األنا والشعور  لها البعض تفسٌرا واقعٌا مرده إلى حالة نفسٌة متمثلة فً
 الخرافً بالذات وباألمجاد لدى مالكً هذه الخزابن.

ولنتجاوز هذه اإلشكالٌة حاولت أن أجعل بحثً هذا متخصصا فقط بما 
لمتمثلة فً خزانتً أهل العبد بحً اتضمه خزابن قبٌلة تجكانت بمدٌنة تندوؾ و
 الرماضٌن وخزانة أهل بلعمش بحً موسانً.

ة المستجٌبة لنداء الواقع وحقابقه أن مالكً الخزابن فوجدت بهذه المنهجٌ
سرعان ما تنقلب حالهم من النفور وعدم اإلكتراث إلى اإلقبال واإلهتمام بل إلى 
فتح األبواب واإلستقبال والسر فً ذلك أنهم ٌشعرون أنك ببحثك المتخصص هذا 

سٌتفٌد  سوؾ تمجدهم وتمجد آباءهم ال أن تكشؾ عن ذخابر خزابنهم وكنوزها كً
 الكل منها .

ضمن هذا السٌاق أجد نفسً فً ؼنى تام عن كثٌر من األستطراد بذكر 
أهمٌة المخطوط فً حد ذاته كونه ال ٌخفى على أحد الدور الهام الذي ٌلعبه 

 التراث المخطوط فً ابراز معالم وثقافة كل أمة وكل حضارة.
ته وفهرسته ومن جهة ثانٌة أهمٌة المخطوط من حٌث البحث فٌه ودراس 

وتحقٌقه وإعداد البٌانات الخاصة به والمعلومات الهامة عنه وعن ظروفه الصحٌة 
ومدى احتٌاجه للعناٌة من صٌانة وترمٌم وتصوٌر وتجلٌد الى آخره من األعمال 
التقنٌة التً تخصص لها الدول المهتمة بالتراث مٌزانٌات ضخمة وطاقم 

ال التً سبق وأن ذكرناها والذٌن متخصص من الباحثٌن والمتخصصٌن فً األعم
 بدورهم ٌسهرون على راحة المخطوط والعناٌة به.

إذ المخطوطات والوثابق تشكل أحد أهم الروافد الهامة فً تارٌخ  
 وحضارة وثقافة األمم والشعوب.

ولفهرسة المخطوطات وجردها وإحصابها مشاكلها الجمة التً أدت هً 
الشٌق إلى االنصراؾ عن هذا الدرب الوعر فً األخرى بالباحثٌن فً هذا المٌدان 

نظر البعض، والذي هو واحد من أكثر األعمال مشقة ومتعة وأقلها مجدا، ذلك أن 
العملٌة التراثٌة ) الفهرسة، التحقٌق، التخرٌج، الترمٌم،... وؼٌرها (، ال تتم على 

حتوٌات نحو جاد إال إذا ابتدأت بالفهرسة ونعنً بها الوصؾ الدقٌق  لمجموع م
المخطوط المتراتبة من ذكر للمإلؾ وعنوان مخطوطته وتارٌخ تؤلٌفها، وتارٌخ 
نسخها وموضوعها، وبدا ٌتها، ونهاٌتها، ومسطرتها، ونوع خطها، وذكر مقاسها 
وذكر ما وجد علٌها من مقاببلت وسماعات وإجازات، وهل لهذا المخطوط من 



ر وؼٌرها من المراحل رحبلت مر بها من خبللها ببعض البلدان واألمصا
الفهرسٌة األخرى التً تإدى فً النهاٌة إلى علم تام وشامل بالمخطوطة المراد 

 اإلطبلع علٌها وجردها أو وربما تحقٌقها ودراستها ونشرها أو ترمٌمها. 
إن الهدؾ العام واألساسً من هذا البحث هو قٌامنا ببحث أولً إلعطاء 

ات بمدٌنة تٌندوؾ، وإلى التجارب لمحة موجزة عن أماكن تواجد المخطوط
السابقة التً فٌها حاولت فهرسة مخزون هاته الخزابن والمراكز التً تقبع بداخلها 
هاته الكنوز العلمٌة المترامٌة فً مدٌنة موؼلة فً أعماق  ببلدنا الجزابر الؽالٌة ، 
ولٌكون هذا البحث المتواضع دلٌبل لً فً أبحاثً المستقبلٌة أو لؽٌري من 

لباحثٌن المتخصصٌن فً هذا المجال ولنا أهداؾ فرعٌة أخرى نذكرها فً نقاط ا
 كالتالً:

 منها التعرؾ على التارٌخ الثقافً لمدٌنة جزابرٌة فً أقصى الحدود. .1
التعرؾ على العطاء العلمً والحضاري ألسرة جزابرٌة فً أقاصً الجنوب   .2

 ً بخزابنها.الجزابري و فهرسة ما تبقى من مخطوطاتها والوثابق الت
إن الدافع األساسً الذي ساقنً إلى خوض هذا الدرب هو الؽٌرة العلمٌة على  .3

 كنوز طالها االهمال والنسٌان وتعاهدتها األرضة والجردان.
انعدام وجود أبحاث فً الموضوع بحٌث أنً وقفت على اهتمام ظاهر  .4

وهاته األسرة مجموعة من الباحثٌن المورٌتانٌٌن والمؽاربة بؤداء هاته المنطقة 
 ولم أقؾ على مستوى ذلك االهتمام من طرؾ باحثٌن جزابرٌٌن.

كونً ابن هذه المنطقة وابن هذه األسرة، وهذا بقدر ما سٌذلل لً الكثٌر من  .5
العوابق التً أشرنا إلٌها فً اإلشكالٌة بقدر ما سٌطرح لً إشكالٌة ثانٌة متمثلة 

حث أثناء خوضً ؼمار هذا فً مدى الموضوعٌة التً سؤتمتع بها شخصٌا كبا
 البحث. 

 صعوبات وعقبات:
إن قولً فٌما سبق أن مدٌنة  تٌندوؾ لم تحظ باهتمام من طرؾ باحثٌن 
جزابرٌٌن من قبل بؽض النظر عن بعض اإلهتمام الذي ظهر مإخرا ٌعتبر 
الصعوبة األولى التً إعترضتنً، إضافة إلى جوانب تقنٌة أخرى نذكرها فً 

 النقاط التالٌة:
مشكبلت إدارٌة ترجع فً الؽالب إلى تعّدد الجهات التً تقتنً المخطوطات،  .1

فبعض من الوثابق الخطٌة بٌد أفراد، وبعضها فً مإسسات وبعضها خارج 
الوطن، وبعضها أهدي لشخصٌات سٌاسٌة بعد االستقبلل، وهذه كلها فً حكم 

 المفقود.



مخطوطات مما جعلها مشكبلت فنٌة تتلخص فً إنعدام الحفظ والصٌانة لهذه ال .2
متهاترة ومخفٌة الخط من كثرة سؾ الرٌح وضربات الشمس وامتداد األٌدي 

 إلٌها.
مشكبلت ذاتٌة عدم تمكنً من فك حروؾ بعض أنواع الخطوط وذلك راجع  .3

إلى سوء جمال الخط من طرؾ بعض الناسخٌن، مما سٌشكل عقبة القدرة 
ن عنوانها الصحٌح على وصؾ المخطوطة، وذكر أولها وآخرها، ناهٌك ع

ومإلفها وناسخها... ونحو ذلك من العملٌات التوثٌقٌة والتً ٌضبطها نظام 
 الفهرسة العلمٌة .

نقص البٌانات فً بعض المخطوطات حٌث إما أن هناك أوراق ساقطة أو أن  .4
الناسخ لم ٌكترث بكتابة اسمه وتارٌخ نسخه وهل نسخه من األصل أم عن 

 ؼٌره...الخ.
 

 ن تارٌخ تٌنـدوؾ الثقافً.لمحة وجٌزة ع
أشار المإرخ المؽربً إبراهٌم حركات أن: )).. تٌندوؾ مركز صحراوي 
ذكره البكري باسم تندفس وقال أن به آباراً ٌحتفرها المسافرون فبل تلبث أن تنهار 
وتندفن، وٌقع جنوب حمادة درعة حٌث ٌشرؾ على سبخة شاسعة، وتعّرض 

م( 16هـ/10ٌقٌة حولها النخٌل فً القرن)المركز الذي عرؾ إزدهار مدٌنة حق
 للتخرٌب على ٌد مجموعات من قطاع الطرق والمرتزقة أنذاك.

م( قام أحد مرابطً تجكانت؛ محمد المختار بن 1850هـ/1267وفً ) 
األعمش تلمٌذ محمد بن المختار الكنتً، ببناء مركز حضاري جدٌد بهذه المنطقة 

الؽربٌة وخطوط إفرٌقٌا الؽربٌة من جهة الخصبة التً تتحكم فً طرٌق الصحراء 
الجنوب الؽربً للجزابر حالٌا، وقد درس بالزاوٌة التً أنشؤها محمد المختار بن 

، ثم واصل 1()األعمش آالؾ من الطلبة من بٌنهم الشٌخ مصطفى ماء العٌنٌن
مشٌراً أنه )..كانت خطوطها التجارٌة تمتد إلى تمبكتو وأدرار وتمر  2حدٌثه

بتوات، وقطعت الجٌوش الفرنسٌة عنها هذه الخطوط، فهجرها جل سكانها فٌما 
م حٌث استقروا بمورٌطانٌا، وهً 1911-م1903هـ/1329 -هـ 1321بٌن

ربً تتكون من ثبلث قصور كانت آهلة بالسكان قبل هذا التارٌخ ولها طابع مؽ
 عرٌق.. (.

ال شك أن هذه النصوص تعطً صورة مختصرة عن الحركٌة والدور 
م َفَوْصُؾ المإرخ 12هـ/10التجاري والثقافً الذي عرفته المدٌنة منذ القرن 

للمدٌنة أنها )مدٌنة حقٌقٌة( وأنها )مركز حضاري جدٌد( وأن )آالؾ من الطلبة ( 

                                                           
 

 



ش، كل هذه األوصاؾ تدل على قد درسوا فً الزاوٌة التً أنشؤها الشٌخ بلعم
المكانة التً كانت تحظى بها المنطقة فً تلك القرون وعلى أنها لم تؤت عبثا بل 

 كانت وراءها أٌادي عظٌمة ورجال فذة.
ولتظهر بشكل جلً األدوار الثقافٌة والحضارٌة للمنطقة، نحاول أن 

والذي أفرد نستنطق نصاً آخر لمإرخ آخر، أال وهو المختار السوسً رحمه هللا 
تؤلٌفاً خالصا للحركة العلمٌة، التً حدثت فً منطقة سوس سماه )سوس العالمة( ، 
و)سوس( مصطلح قدٌم ٌطلق على منطقة الساحل كلها...وهو ٌعدد المدارس التً 

ٌَّة(   45ظهرت فً سوس أشار إلى المدرسة رقم:  قاببل  –بؤنها )المدرسة التِْندوِف
ندوؾ فً التخوم السوسٌة الصحراوٌة، وكان آل : )) تقع هذه المدرسة فً ت

بلعمش منذ أسسوا تلك المدٌنة على ٌد قومهم تجكانت رفعوا هناك راٌة التدرٌس، 
فدرس فٌها كل من مّر بهم من فطاحل الشناقطة كمـحمد ٌحٌى الوالتـً وأمثاله بل 
قٌل أن محمـد التركزي مصحح القاموس )القاموس المحٌط( درس هناك أٌضا، 

هـ ، من هذا 1330ٌن سافر إلى الشرق، وقد أقفرت الدراسة من هناك بعد عامح
 .1القرن((
وقد أشار فً كتاب آخر له سماه )المعسول(، أثناء ترجمته لحٌاة الشٌخ  

محمـد المختار بن بلعمش رحمه هللا ما نصه: ))..وكان الُمَتْرَجم هو الذي أشار 
، فكان أول ما بنً فٌها المسجد األعظم، 2إلى تجكانت أخواله ببناء مدٌنة تنـدوؾ

ٌخدم فٌه النساء المتحجبات لٌبل، احتسابا هلل ثم شرعوا فً بناء الدور، وذلك عام 
 هـ.1271هـ أو 1270

، وقد مر من هناك العبلّمة الشهٌر فً الشرق والؽرب وكان ٌدرس هناك الحدٌث
ح البخاري ثم توجه محمـد محمـود التركزي، فبقً هناك ما شاء هللا، ٌدرس صحٌ

على المشرق، كما مّر هناك الشٌخ ماء العٌنٌن فصلّى فً المسجد ما شاء هللا، 
 5 ومحمـد ٌحٌـى الوالتـً فً رحلته إلى الحج...((

وأشار بعض المإلفٌن المورٌتانٌٌن أثناء ترجمتهم لؤلدٌب محمـد محمـود 
علٌه جمبلً من  التركزي أنه: )..مّر بابن بلعمش الجكانً بتنـدوؾ، وتلقى

 الحدٌث...(.
، قد 6وفً األخٌر نتمنى أن تكون هذه االقتباسات التً أردناها مختصرة

حققت الؽرض من إٌرادها، والمتمثل فً إعطاء لمحة وجٌزة عن تارٌخ المنطقة 
خزابن وزواٌا حفظ الثقافً والحضاري، أما اآلن فنلوي العنان لنتحدث عن 

 .المخطوطات بالمدٌنة
 

                                                           
 

 



  وزواٌا حفظ المخطوطات بالمدٌنة:خزابن 
عرفت مدٌنة تٌندوؾ مجموعة من الخزابن والزواٌا والمساجد التً كان 
لها دور كبٌر وممٌز فً إرساء القاعدة العلمٌة بالمدٌنة، إذ أنها كانت محطة لطلب 
العلم والتعلم والفتوى وكل ذلك ٌتجلى من خبلل المنبرٌن العلمٌٌن اللذٌن كانا وال 

لمدٌنة، وهما زاوٌة محمد المختار بن بلعمش الجكنً التٌندوفً، ودوٌرٌة زاال با
 أهل العبد المسعودي الجكنً التٌندوفً.

وهاته مخطوطاتهم ووثابقهم ال تزال ترصد وتشع بنور أقبلمهم وفصاحة 
ألسنتهم ورجاحة عقلهم وكثرة علمهم، ناهٌك عما كتب فً حقهم من ؼٌرهم 

إلى جانبٌن وهما الجانب التعلٌمً الروحً  وسوؾ نتطرق فً هذا المطلب
 والهندسً والمعماري لهذٌن الصرحٌن العلمٌٌن فنقول:

  أو ) خزانة ( أهل العبد الجكنً:  7دوٌرٌة 
لقد لعبت دوٌرٌة أهل العبد الدور البارز فً نشر العلم وتخرٌج حفظة 

منهم من استقر القرآن وإعطاء الفتوى لمرٌدها، ولقد زارها العدٌد من العلماء بل 
بها سنٌن طوال كالعبلمة الكاملً الدرعً التٌجانً الطرٌقة الذي دامت فترة 
مكوثه بالدوٌرة والمسجد قرابة العشر سنٌن ٌعلم وٌفتً وٌحاور علماء المنطقة 
ومن بٌنهم كذلك العبلمة محمد ٌحٌى بن محمد  المختار الوالتً الشنقٌطً الذي 

العبلمة   8رٌة أهل العبد حٌث أجاب على أسبلةدامت إقامته سنة وشهرا فً دوٌ
 أحمد ٌكن بن محمد المختار بن بلعمش الجكنً.

هذا وقد أنجبت مدٌنة تٌندوؾ الكثٌر من العلماء والفقهاء والشعراء وأهل  
العلم الفضبلء، فمن بٌنهم العبلمة الفذ محمد الصالح بن بارك هللا الشانعً 

فرٌد عصره وزمانه والذي كان ٌشد له الرحال وابنه سٌد أحمد العبلمة  9الجكنً
، كما نجد الشاعر النابؽة صاحب دٌوان 10فً طلب الفتوى وكان ناسخا ووراقا

والذي ألؾ دٌوانه الؽزلً فً زوجته الفاضلة  11حسان الشاعر عمار بن لعرب
وسماه : "دٌوان حسان " ، وهإالء العلماء كانت الزاوٌة  12وكان باللهجة الحسانٌة

لدوٌرٌة منبرهم حٌث كانوا ٌعلمون طلبة العلم وٌدرسون متون الفقه وٌتدارسون وا
 علم األصول، وٌفتون فً أمور الدٌن وؼٌرها من أمور الحٌاة . 

وقد حفظت الدوٌرٌة منذ ما ٌنٌؾ عن القرن مخطوطات قبٌلة تجكانت وال 
ة المختلفة زالت تقوم بنفس المهمة إلى ؼاٌة وقتنا الحالً، ؼٌر أن ظروؾ الحٌا

أدت بالكثٌر من هاته المخطوطات إلى الضٌاع واالندثار بسبب اإلهمال وانعدام 
آلٌات الحفظ من ترمٌم وصٌانة وحفظ وتعقٌم وؼٌر ذلك من األسباب التً تحافظ 

 على المخطوط من الناحٌة الكودٌكولوجٌة المحضة.
حثٌن وسوؾ نتطرق إلى الزاوٌة من الناحٌة الهندسٌة حتى ٌتسنى للبا

 التعرؾ علٌها معمارٌا فنقول:



إذا أردنا الحدٌث عن الجانب المعماري والهندسً لدوٌرٌة أهل العبد 
المسعودي الجكنً فإننا سوؾ نبدأ حدٌثنا بموقع الدوٌرٌة والذي ٌحده مجموعة من 
المساكن القدٌمة والتً استحدثت من جدٌد بعد الشروع فً تحدٌث المدٌنة على 

م، أما ؼربا 1993ً العقد األخٌر من القرن الماضً أي عام زعم البعض وذلك ف
ع سكنً حدٌث، شماال تحدها القصبة وهً عبارة عن مجموعة من  فٌحدها ُمَجمَّ
المساكن الطوبٌة المتداخلة فٌما بٌنها ٌفصل بٌنها ممرات ضٌقة مبنٌة بالطٌن 

، والتً ال ومسقفة بالخشب المتٌن وزعؾ النخٌل فً لوحة معمارٌة هندسٌة جمٌلة
زال البعض منها شامخا وشاهدا إلى وقتنا هذا، أما جنوبا فٌحدها مسجد حً 

 الرماظٌن والذي أعٌد بناءه خبلل فترة الثمانٌنات.
أحٌطت الدوٌرٌة بؤسوار سمٌكة مبنٌة بؤسلوب تقنً ٌعرؾ محلٌا باسم 

و  م0.50الطابٌة، كما ٌعرؾ أٌضا بتقنٌة القالب ٌترواح متوسط سمكه ما بٌن 
م، علما أن هذا السور ٌشكل فً الوقت ذاته الجدار الخارجً للدوٌرٌة، 0.55

وهً مدعمة ببرجً مراقبة، وآثار لبقاٌا برج ثالث فً الجهة الشمالٌة الشرقٌة، 
وقد لحقه من التخرٌب ما أصاب الوحدات السكنٌة األخرى، بٌنما نجد أربعة 

 أبراج لزاوٌة أهل بلعمش .
ة تدخل ضمن الخصابص المعمارٌة لهذه الدوٌرٌة ونشٌر هنا إلى خاصٌ

ولؽٌرها من المبانً العتٌقة بالمدٌنة وتتمثل فً وجود برجٌن مرتفعٌن وبرجٌن 
منخفضٌن، كما هو الحال فً زاوٌة بلعمش هذا من جهة ، ومن جهة ثانٌة األبراج 

ٌة المرتفعة تكون دابما متقابلة وهً تقع فً الجهة الشمالٌة الؽربٌة والجنوب
الشرقٌة، أما البرجان المنخفضان فٌقعان فً الركنٌن الواقعٌن فً الجهة الشمالٌة 

 .  13الشرقٌة والجهة الجنوبٌة الؽربٌة من الدوٌرٌة
إن ظاهرة وجود مثل هذه األبراج ٌعد دلٌل على حاجة أصحابها للتحصن  

ر ساكنً والحماٌة من األضرار الخارجٌة المحتملة، ولكن وبمرور الزمن ولما كث
المدٌنة لم تعد هذه األبراج تلعب دور الحماٌة والمراقبة وإنما أضحت تمثل البعد 

 الجمالً الذي ٌعد أحد القواعد األساسٌة للفن اإلسبلمً األصٌل.
ثم إن هذا النوع أو النمط  المعماري ال نجد له مثٌل فً العمارة الصحراوٌة 

توات الذي ٌعد أقرب األمثلة  المتاخمة لمدٌنة تٌندوؾ سواء كانت فً إقلٌم
واألقالٌم مسافة لتٌندوؾ وإنما وجد هذا النمط والتشابه فً فن هذه العمارة فً ببلد 
المؽرب األقصى وخاصة بالمناطق الجنوبٌة المؽربٌة أو بشكل أوضح بالسوس 
الجنوبً كتافٌبللت، ووداي درعة، وجنوب مراكش وهذا لٌس باألمر الؽرٌب 

تجارٌة والروابط التارٌخٌة التً كانت ولمدة طوٌلة تربط مدٌنة نظرا للعبلقات ال
 . 14تٌندوؾ بالجزابر وإقلٌم الجنوب السوسً بالمؽرب، والحدٌث ٌطول فً ذلك



أما عن الحدٌث عن بعض التفصٌل للدوٌرٌة فٌتمثل وبكل إٌجاز فً المدخل  
لقبلة وهذا من الربٌسً وهو أول ما ٌتقدم مكونات البٌت وعادة ما نجده ٌستقبل ا

عادات الشعوب المسلمة أن تستقبل بٌوتها قبلة لعدة اعتبارات دٌنٌة وعقدٌة، 
فالمدخل عبارة عن باب من الخشب الصلب ٌتوسط الجدار األمامً للمسكن، ٌبلػ 

 م.1.90م، وارتفاعه: 1.02عرضه 
بعد المدخل تستقبلك سقٌفة البٌت والتً تضم على الٌسار أدراج توصلك إلى  

ابق العلوي للدوٌرٌة ومنه إلى األبراج العلوٌة، أما عن ٌمٌنها فتجد بٌت صؽٌر الط
الحجم ربما كانت مهمته لتخزٌن بعض األشٌاء العرضٌة، ٌتراوح عرض سقٌفة 

 م عند نهاٌة االنكسار. 2م عند المدخل و1.20أهل العبد بٌن 
ض وهو على بعد السقٌفة نجد الصحن أو الفناء أو وسط الدار كما ٌسمٌه البع

شكل مربع محاط بدعامات وأعمدة تحٌط به من كل ناحٌة ٌشكل فاصبل بٌنها وبٌن 
الؽرؾ الموجودة بمحاذاتها والصحن معرض للشمس للحاجة القصوى لها فً 
البٌت إذ أن المرأة المسلمة وخاصة منها الصحراوٌة ال تخرج من البٌت إال 

ذلك ٌؽلب علٌها المكوث فً للضرورة القصوى كمرض أو زٌارة أو ولٌمة فهً 
البٌت ومن أجل ذلك كان وال بد من وجود فضاء تدخل من خبلله أشعة الشمس 

 للبٌت.
ثم بعد الصحن تؤتً ؼرؾ المعٌشة والتً عادة ما تكون إما لؤلكل أو النوم أو 

 االستضافة... وؼٌر ذلك. 
هذا فٌما ٌخص الجانب المعماري والهندسً أما الجانب العلمً التراثً الذي 
نحن بصدد الحدٌث عنه وهو دور الدوٌرٌة فً حفظ مخطوطات المدٌنة ووثابقها 

فقد تمكنت خزانة أسرة أهل العبد من المحافظة بقدر اإلمكان وبما التارٌخٌة 
التراثٌة التً تركها  حازوا من أدوات تقلٌدٌة وخبرات محتشمة على الكنوز

أسبلؾ قبٌلة تجكانت وقد تمكنتمن فهرست جمٌع المخطوطات التً بداخلها والتً 
مخطوطا فً شتى العلوم والمعارؾ بعد ما كانت تفوق وتاهز المابتٌن  50عددها 
 وثٌقة . 400، أما الوثابق فبها كم كبٌر قد ٌصل أو ٌفوق 200

المخطوطات والوثابق التً كانت هذا فٌما ٌخص الموجود أما المفقود من 
فً بادئ األمر بنفس الخزانة  فبعضه اآلن فً مإسسات حكومٌة وبعضها خارج 
الوطن كبعض النماذج التً عثر علٌها فً إحدى المتاحؾ الفرنسٌة ، وبعضها 
أهدي لشخصٌات سٌاسٌة بعد االستقبلل، بحٌث ٌوجد مخطوطٌن كبٌرٌن من 

وطنً بالجزابر العاصمة أهدي للربٌس الراحل خزانة أهل العبد فً المتحؾ ال
، وؼٌر ذلك من المخطوطات 1969هواري بومدٌن عند زٌارته للمنطقة سنة

 األخرى التً هً اآلن فً حكم المفقود.



وٌوجد فً الخزانة بعض الوثابق منها وثٌقة تذكر جمٌع المخطوطات 
ة عبد هللا بن العبد والكتب للعبلمة محمد ٌحٌى الوالتً الشنقٌطً التً كانت بحوز

م  عند قدومه  1974سنة -الوالتً  –الجكنً )رحمهما هللا ( والتً أخذها حفٌده 
 :18من مالً إلى مدٌنة تندوؾ والوثٌقة تحوي ما نصه

زمام ما أودع شٌخنا ووالدنا فً تٌندوؾ من الكتب فً حفظ هللا ثم عند  "
عبد هللا بن العبد اثنً عشر مجلدا مشتملة على ثبلث نسخ من لباب التؤوٌل 
والسراج المنٌر فً أربعة أجزاء والجمل فً أربعة أجزاء وروح البٌان فً أربعة 

الزرقانً على الموطؤ فً أجزاء، وذو الجبللٌن فً سفر واإلتقان فً سفر وشرح 
سفرٌن كبٌرٌن وكتاب الرحمة الؽٌثٌة فً سفر وثبلثة أسفار من القسطبلنً وشرح 
األربعٌن النووٌة فً سفر والمواهب اللذنٌة فً ثبلثة أسفار أحدهما مكرر وثبلثة 
أجزاء من شرح الزرقانً علٌه وكشؾ الؽمة فً سفرٌن وكتاب القضاعً 

رابد المروٌات فً فوابد الثبلثٌات فً سفر وكتاب والببللً فً سفر وكتاب الف
الشفاء فً سفرٌن، وشرح العزٌزي على الجامع الصؽٌر فً ثبلثة أسفار، وشرح 
قنون على الموطؤ فً سفر، وبؽٌة المستفٌض فً سفرٌن، وبؽٌة الساحلً فً 
سفر، وفتح الرحمن الرحٌم فً ثبلثة أسفار، ونزهة الناظرٌن فً سفر، والروض 

ض فً سفر، وقبلبد الجواهر فً مناقب الشٌخ عبد القادر، شرح اللباب على الفاب
متن .. فً علم التوحٌد، ومجموع ٌشتمل على الصبلة الكبرى فً شرح الصبلة 
الصؽرى، وعلى عدة تكالٌؾ وعلى المواهب الجلٌلة، وعلى عدة قصابد فً سفر، 

ً سفر، مختار وكتاب على األسرار والحقابق فً مجلد وشرح بردة الشٌخ ف
الصحاح فً سفر، والمصباح فً سفر، وحاشٌة المناوي على شرح... إلى، أن 
ٌقول:.. وشرحه على الحصن الحصٌن فً سفر، وتركه عارٌة كتب عند محمد بن 
الصالحمنها شرحه على منظومته فً القواعد المسمى بالمجاز الراجح، وشرحه 

سخه على خط ٌده محمد المختار على مراقً السعود  على األصل للعلوي كتبه نا
 بن محمد ٌحٌى الوالتً".

قبل الخوض فً التعرٌؾ بخزانة أهل بلعمش ٌجدر بنا أن نشٌر إلى أن 
خزانة أسرة أهل العبد لم تحظ بؤي اهتمام ظاهر وجاد من طرؾ أصحابها للحفاظ 
على المخطوطات والوثابق، وربما ٌرجع سبب ذلك إلى عدم اكتراث الخلؾ بما 

السلؾ أو لعدم وجود من هو أهٌل لذلك االختصاص بؽض النظر عن بعض  تركه
األشخاص الذٌن ساهموا ببعض الجهد الذي ال ٌرقى إلى المستوى المطلوب، وهذا 
بخبلؾ خزانة أهل بلعمش فقد حافظ أصحابها على موروثهم الى حد الساعة وقد 

منطقة وخارج اعتمدت فً ذلك على منشورات ومقتطفات من ملتقٌات عقدت بال
المنطقة ومازالت تعقد الى اآلن، لهذا وذلك نكتفً بالتعرٌؾ بزاوٌة أسرة أهل 

 بلعمش ودورها الثقافً والعلمً .



 

 :ًزاوٌة وخزانة أهل بلعمش الجكن 
ٌعود تارٌخ بناء هذا المسجد إلى تؤسٌس الزاوٌة، وٌعتبر من أقدم وأول 

خ بناءه إلى أواخر القرن التاسع المساجد بناءا فً مدٌنة تٌندوؾ حٌث ٌرجع تارٌ
على  ) رحمه هللا(عشر عندما عزم الشٌخ العبلمة محمد المختار بن بلعمش

تؤسٌس هذا المنبر العلمً حٌث شارك فً بناءه كل أفراد وفبات المجتمع الجكنً، 
وصفا دقٌقا ومفصبل 15وقد وصفه صاحب كتاب العمارة التقلٌدٌة لمدٌنة تٌندوؾ

إلى الجهة الشرقٌة من الزاوٌة على بعد أمتار قلٌلة منها، ٌفصل حٌث ٌقول:" وٌقع 
بٌنهما بستان وطرٌق ٌؤخذ المسجد شكبل مستطٌبل، ٌتجه مسقطه األفقً من الشرق 
إلى الؽرب على محور القبلة، وٌتكون من قاعة صبلة ومحراب وصحن مكشوؾ 

 ومبذنة.
القبلة أكبر تتكون بٌت الصبلة من إحدى عشر ببلطة عمودٌة على جدار 

م 1.60م وباقً الببلطات تتراوح بٌن 1.74الببلطة المركزٌة التً ٌبلػ عرضها 
م، ومن ثبلثة أروقة موازٌة لجدار القبلة تتقدم الصحن وثبلثة أخرى فً 1.70و

م ٌتوسط الجدار القبلً 1.80م و 1.72مإخرته، ٌتراوح عرض هذه األروقة بٌن 
دابري من الداخل ومضلع من  م كوته على شكل نصؾ0.95محراب عرضه 

 أضبلع. 5م وهو ٌتكون من 1.50الخارج، ٌتمٌز ببروزه خارج الجدار بحوالً 
× 11وأما الصحن فهو مستطٌل عرضه أكبر من عمقه، وتبلػ مقاساته 

م ،وهو مكشوؾ على الفضاء الخارجً، به محرابان أحدهما ٌتقدمه والثانً 8.70
لها المتعدد منها ما هو على شكل منكسر فً مإخرته، وتتمٌز عقود المسجد بشك

 متجاوز، ومنها ما هو على شكل حذوة الفرس مفصص.
وأما المبذنة فهً عبارة عن شكل شبه مربع تقع إلى الجهة الشمالٌة الؽربٌة من 

م، وٌفوق ارتفاعها خمسة 3.80مإخرة المسجد، ٌبلػ متوسط أضبلع قاعدتها 
وهً تتكون من جزأٌن، ٌفصلهما 16عشر مترا، رؼم أنً لم أستطع قٌاسها

درجة تنتهً قمتها بفتحات؛ أربعة منها  50جوسق، وٌصعد إلٌها بسلم ٌتكون من 
فً الواجهة الشرقٌة  ومثلها فً الواحة الجنوبٌة المطلة على الصحن، واثنتان فً 
كل من الجهة الؽربٌة والشمالٌة للمبذنة، زٌادة على فتحات التهوٌة واإلضاءة 

هذا عن الجانب المعماري والهندسً أما عن الجانب 17ً كل منهاالموجودة ف
التعلٌمً والروحً فقد لعبت المسجد دور هام فً نشر العلم والتدرٌس والفتوى 
وتحفٌظ القرآن فقد كانت زاوٌة كبٌرة ٌحج إلٌها الكثٌر من طلبة العلم من الببلد 

جاورة كؤدرار وبشار المجاورة سواء من شنقٌط أو مالً أومن ببلد الجزابر الم
 والبٌض والنعامة وؼٌرها من المدن األخرى.

 



 إحصاء وجرد مخزون زاوٌة أهل بلعمش:
بعد المبلحظة والتصفح ثم الدراسة والفهرسة للمخطوطات الموجودة فً 
كل من خزانة أهل أسرة العبد وخزانة أسرة أهل بلعمش اتضح وتبٌن أن كلتا 

خطوطات النفٌسة و الوثابق المهمة التً تجعل الخزانتٌن تحوي كما هاببل من الم
الباحث ٌولً اهتماما كبٌرا لندرتها ونفاستها، فلقد حوت خزانة أسرة أهل بلعمش 

( مخطوطا وقد قمت بفهرسة اثنٌن وأربعٌن 400ما ٌناهز أو ٌفوق المابتً )
( مخطوطا منها ولم أتمكن من فهرسة الباقً وذلك راجع إلى ظروؾ 84)

الخزانة وسوؾ اكمل الفهرسة الحقا بإذن هللا، وقد اكتفٌنا فٌما  خاصة بؤصحاب
 ٌخص الباقً بجرد أولً نوجزه كالتالً: 

 .08مخطوطات السٌرة والتارٌخ:       
 .12مخطوطات علم التفسٌر وعلوم القرآن:       
 .13مخطوطات علم الحدٌث:       
 .05مخطوطات علم المنطق والطب:       
 .21مخطوطات اآلداب واللؽة والنحو:       
 .28مخطوطات علم التوحٌد والتصوؾ:       
 .25مخطوطات الفقه:       

هذا  فٌما ٌخص المخطوطات أما الوثابق فهنالك مجموعة كبٌرة تحوي 
فتاوى ونوازل ورسابل وعقود الدٌن ومراسبلت بٌن القبابل واألفراد والجماعات 

 عشر وثٌقة منها.وقد تم فهرست أربعة 
وفٌما ٌؤتً إحصاء ووصؾ موجود خزانة أهل بلعمش التً لم تسعفنا  

ظروؾ أصحابها لفهرستها وذلك راجع إلى سعة كمها وموجودها على الوجه 
الذي أشار به علٌنا صاحب الخزانة وهً مرتبة حسب كل علم من العلوم كما 

 سٌؤتً: 
 علم السٌرة والتارٌخ:      

  الرٌاض النضرة فً فضابل العشرة  للمحدث الحافظ الطبري
 ه.ـ 895سنة

 .تحفة األٌام بذكر أبـمة اإلسبلم 

  الشرح اللطٌؾ على بردة المدٌح للنحوي خالد بن عبد هللا األزهري
 هـ.  1249هـ للناسخ بن سالم بن مسعود سنة 903سنة

  شرح البردة للبصٌري لعبد هللا بن أبً بكر األزهري ، سنة النسخ
 هـ. 1249

  هـ لعبد الرحمن حمٌد 1091تحمٌص البردة وتلخٌص نشر الوردة  سنة
 بن علً 



  هـ. 1095شرح الهمزٌة لشهاب الدٌن بن حجر الهٌثمً سنة 

  مخطوط كبٌر فً الصبلة على الرسول . 

 لمإلؾ محمد بن عبد السبلم معانً الوفاء بمعانً االكتفاء، ا 
 علم التفسٌر وعلوم القرآن:    

  نور التنزٌل فً شرح القرآن، لعلً محمد بن عبد الرحمن الدنوشري
 هـ .1072سنة

 .تسهٌل علوم التنزٌل 

  السراج فً محذوفات القران للمإلؾ أحمد الجكانً الملقب طوٌر الجنة
 هـ 1289هـ سنة النسخ 1120سنة التؤلٌؾ 

 هـ سنة النسخ 1231ؤوٌل فً معانً تؤوٌل التنزٌل سنة التؤلٌؾ ضٌاء الت
 هـ1282

  الجزء األول من ضٌاء التاوٌل فً معانً تؤوٌل، الناسخ الطالب بالزاوٌة
 هـ.1282عبد الرحمن بن الطالب سنة 

  السفر األول من كتاب التسهٌل لعلوم التنزٌل، الناسخ أحمد دكنة بن محمد
 هـ  1294المختار بن بلعمش سنة 

  ً1088تفسٌر القران لجبلل الدٌن االسٌوط. 

   هـ سنة النسخ 231الجزء الثانً من كتاب التؤوٌل فً معانً التنزٌل سنة
 هـ على ٌد الطالب بالزاوٌة احمد بن طالب عثمان التافاطً  1282

  مخطوط كبٌر فً التفسٌر 

  الدٌن الجزء  األول من لباب التاوٌل فً معانً التنزٌل  للعبلمة عبلء
 البؽدادي الصوفً على هامشه كتاب مدارك التنزٌل فً حقابق التؤوٌل.

 .الجزء األول من كتاب مصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر 

 .الجزء السادس من تفسٌر الفخر الرازي 
 

 األدب واللؽة والنحو:

  1079تنبٌه الطلبة على معانً األلفٌة، سعٌد بن سلٌمان السمبللً سنة 
 هـ .

 . ًالبهجة البردٌة فً شرح األلفٌة للحافظ األسٌوط 

  موصل الطبلب الى قواعد اإلعراب لخالد بن عبد هللا بن أبً بكر
 األزهري. 

  هـ .1288شرح األجرومٌة للعباس األزهري سنة النسخ 

 .شرح مختصر ألفٌة ابن مالك للعبلمة عبد اللر حمن المكودي 



 رٌؾ الحسنً. شرح األجرومٌة لمحمد أحمد بن بعلً الش 

  طرة بن بونة الجكانً على األلفٌة نسخ محمد مولود بن محمد المختار بن
 هـ .1295بلعمش سنة النسخ 

  نزهة العلوم فً نظم األجرم، الناسخ محمد بن البار بن باه الجكانً سنة
 هـ. 1287التؤلٌؾ 

  م هللا وجهه الناسخ أحمد دكنة بن محمد المختار بن بلعمش دٌوان علً كرَّ
 هـ. 1277سنة 

 .دٌوان مجنون لٌلى 

  .ًدٌوان الحماسة ألبً تمام الطاب 

 .دٌوان ذي الرمة 

  العذب المنهل للواردٌن من الطبلب، الناسخ محمد بن محمد المختار بن
 هـ. 1286بلعمش سنة 

 هـ، على ٌد 1281الجزء األخٌر من القاموس المحٌط للفٌروز أبادي سنة
 األمٌن التافاطً. الطالب بالزاوٌة عبد الرحمن بن 

  كتاب مؽنى اللبٌب عن كتب األعارٌب لجمال الدٌن عبد هللا بن هاشم
 المصري.

  شرح الملحة لجبلل الدٌن األسٌوطً نسخ محمد بن محمد المختار بن
 بلعمش مع أخٌه محمد األمٌن.

    .ًنظم األجرمٌة للشٌخ شرؾ الدٌن العمرٌط 

 ادي نسخ الطالب بالزاوٌة جدو الجزء األول للقاموس المحٌط للفٌروز األب
 هـ.  1264بن حبٌب هللا سنة 

  الجزء الثانً للقاموس المحٌط للفٌروز األبادي نسخ الطالب بالزاوٌة جدو
 هـ.  1264بن حبٌب هللا سنة 

  .شرح مقدمة بن أجروم للعبلمة أبً زٌد المكودي 

  هـ. 1190شرح مقدمة بن أجروم سنة 
 علم الحدٌث : 

  هـ.1190موطؤ مالك عام السفر األول من 

   .الجزء الخامس من صحٌح البخاري 

  كتاب فً مصطلح الحدٌث للمإلؾ محمد بن عبد القادر بن علً بن
 هـ على ٌد الناسخ اتفػ بلعمش. 1191ٌوسؾ الفاسً سنة النسخ 

  السفر األول من فتح الباري فً شرح شرح البخاري للعسقبلنً سنة
 تادلً.  هـ، نسخ منصور بن أبً بكر ال970



  هـ. 1133الجزء العشرون من الجامع الصحٌح سنة 

  هـ. 1133الجزء الخامس عشر من الجامع الصحٌح سنة 

  هـ. 1276كتاب جامع الموطؤ سنة 

  .ًشرح الشهاب للقضاع 

  .ًكتاب موطؤ مالك على رواٌة ٌحٌى بن ٌحٌى اللٌث 

  بن هـ، على ٌد عبد هللا 1091السفر الثانً من الجامع الصحٌح سنة
 ابراهٌم السمبللً الجزولً. 

  بن بوعز عبد القادر.  -البٌوع –الجزء الثالث من صحٌح البخاري 

  .الجزء السابع من صحٌح البخاري 

  الدر النثٌر فً تلخٌص بن األثٌر لجبلل الدٌن السٌوطً نسخ محمد
 هـ.  1264المختار بن أحمد بن بلعمش سنة 

 علم المنطق والطب: 

 مة ابن زكرٌا األنصاري فً شرح كتاب للعبلمة اثٌر كتاب المطلع للعبل
 بن األنهري. 

  نظم تحفة الحكام بمسابل التداعً واألحكام للعبلمة األخضري بخط
 هـ. 1304الزبٌر بن الحسٌن بن سٌدي محمد المختار بن بلعمش سنة 

  السلم المرونق فً علم المنطق للعبلمة سعٌد قدورة الجزابري نسخ
 هـ العبلمة محمد المختار بن بلعمش. 1274سنة

  ًالطب المجموع الشافع فً الطب النافع للفقٌه محمد بن علً البوعقٌل
 هـ.1264الناسخ محمد المختار بن بلعمش سنة 

  .كتاب الرحمة والحكمة نسخ محمد المختار بن بلعمش 
 الفقه:

  ًمختصر خلٌل ابن اسحاق للناسخ ألحمد ابن ٌحٌى بن عبد هللا الحاج
 هـ. 1110سنة 

  الجزء األخٌر من كتاب الحطاب الناسخ أحمد دكنة بن محمد المختار بن
 هـ. 1208بلعمش سنة

  هـ للمرٌد بالزاوٌة علً بن ناصر بن محمود 1264مختصر خلٌل سنة
 التركزي 

 سالة للمرحوم ٌوسؾ بن عمر الفاسً نسخ سنة السفر األول من تقٌٌد الر
 هـ. 1208

 .ًالجزء األول من من شرح خلٌل لعبد الباقً الرزقان 

  .ًالجزء األول من كتاب المدخل لمحمد بن العبدي القبلً الفاس 



  هـ.1124الجزء السادس من مختصر خلٌل 

  هـ، الناسخ أحمد ٌكن بن 1282مناسك الحج لعلً النوري المالكً سنة
 مد المختار بن بلعمش. مح

  شرح خلٌل لعبد العزٌز بن الرشٌد الهبللً الفٌبللً، الناسخ أحمد دكنة بن
 هـ. 1282محمد المختار بن بلعمش 

  .)شرح مٌارة )مخطوط كبٌر جدا 

  .شرح المواق لمختصر خلٌل 

  هـ.1259كتاب النكاح  لعبد الرحمن الشدادي الحسنً سنة 

 اشرلعلً بن الصادق بن محمد الجبالً.شرح نظم المرشد المعٌن البن ع 

 .كتاب الحطاب 

  الجزء الثامن من كتاب المٌراث للعبلمة عبد الوهاب الشعرانً سنة
 هـ بخط أحمد دكنة بن محمد المختار بن بلعمش. 1286

  هـ، 1193كتاب البٌوع للمواق محمد بن ٌوسؾ العبدري، سنة النسخ
 الناسخ علً بن محمد بن أحمد،

  .الكتاب الجامع لخلٌل بن اسحاق 

 .النصؾ الثانً من حاشٌة البنانً علً الزرقانً على مختصر خلٌل 

  .شرح مختصر خلٌل ابن إسحاق 

  .المرشد المعٌن على الضروري من علوم الدٌن البن عاشر 

  كتاب شرح البنانً على المختصر 

 ن كتاب الشفاء لئلمام عٌاض، نسخ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ب
 هـ. 1299بلعمش سنة 

  .ًشرح بن عاشر للنابؽة الؽبلوي الشنقٌط 

  هـ. على ٌد عمر بن الصادق بن محمد 1155مخطوط ٌرجع إلى عام
نى اشناق بن سٌدي ٌوسؾ.   الُمكَّ

  شرح رسالة بن أبً زٌد القٌروانً للعبلمة أبً القاسم بن عٌسى بن
 هـ. 1194ناجً القٌروانً سنة 

 
 الهوامش:

، وانظر أٌضا كتاب  159 – 158/ ص 3المؽرب عبر التارٌخ ، ابراهٌم حركات : كتاب (1)
 .156المسالك والممالك للبكري : ص 

 . 159-158/ 3( كتاب المؽرب عبر التارٌخ ، ابراهٌم حركات : 2)
وهذ الكتاب مطبوعا قدٌما  166( كتاب سوس العالمة ، محمد المختار السوسً : ص3)

 .5297 -18نه فً المكتبة الوطنٌة بالحامة بالجزابر تحت رقم: بالمؽرب وهناك نسخة م



 م . 16هـ /  10( أقصد هنا بالبناء الثانً إلنها سبق لها وأن بنٌت ثم خربت فً القرن 4)
وتوجد نحة منه بالمكتبة الوطنٌة   159/ 18( كتاب المعسول، محمد المختار السوسً : 5)

 .5297 - 18بالحامة بالجزابر تحت رقم : 
( لٌس ؼرضنا أن نطٌل الحدٌث فً التارٌخ الثقافً للمنطقة إلن ذلك سقودنا بعٌدا عن لب 6) 

الموضوع ن ولقد تجاوزنا تحت ضؽط الرؼبة فً االختصار الكثٌر من االختصارات رؼم 
نذرة وشح المراجع والمصادر التً تصب فً هذا السٌاق التً لها داللتها مثل التنبٌه أن المنطقة 

ممرا لطوابؾ الحجٌج الذٌن كان لهم الفضل وكا أؼلبهم من فقهاء شنقٌط بمورٌتانٌا كانت 
وتمبكتو بمالً وال ٌخفى دور مثل هذاه الزٌارات الموسمٌة من أمثال هإالء العلماء فً تنمٌة 
وترسٌخ الثقافة المحلٌة بفضل حواراتهم ودروسهم والكتب التً كانوا ٌحملونها معهم والتً 

ظار طلبة العلم بالمنطقة حٌث أنهم كانوا ٌتنافسون وٌتسابقون فً نسخها فً وقت كانت محط أن
 وجٌز. 

 وهو تصؽٌر لكلمة دار.( 7)
انظر: محمد ٌحٌى الوالتً رحلة الوالتً من تٌندوؾ إلى والتة )جزاءا خاصا من الرحلة (8)

 ..2011الحجازٌة( ، تحقٌق: برٌك هللا حبٌب، طبعة دار اإلرشاد،
 العدٌد من المنسوخات من المخطوطات والوثابق التجارٌة المحلٌة.( وله 9)
ألؾ ونسخ الكثٌر من المخطوطات فً تٌندوؾ والمؽرب والسودان الؽربً وؼٌرها من ( 10)

األمصار األخرى، انظر حمادي عبد هللا اإلدرٌسً، تٌندوؾ وتجكانت تارٌخا ومناقبا 
 .، ص: 2وبطوالت، ج:

 05ه/ موافق نحو 1303جمادى األولى عام 29إتمام دٌوانه بتارٌخ  وقد كان حٌا زمن ( 11)
سنة. انظر:  عبد هللا حمادي اإلدرٌسً، تٌندوؾ  32م، وكان عمر آنذاك 1886مارس 

 .532-531وتجكانت تارٌخا ومناقب وبطوالت،  ص: 
القرن تعتبر اللهجة الحسانٌة من بٌن أقدم اللهجات إذ عرؾ انتشارها إلى إلى ما قبل  (12)
موهً اللهجة التً نتجت عن التزواج اللؽوي للؽة العربٌة الفصحى واللؽة األمازٌؽٌة 14هـ/8

مما نتج عنه خلٌط عربً أمازٌؽً عرفت به أؼلب أقالٌم الصحراء اإلفرٌقٌة بدأ من تٌندوؾ 
بالجزابر وسوس بالمؽرب وتوات وسجلماسة وشنقٌط بمورٌتانٌا، فالتصاهر بٌن السوسٌٌن 

اوٌٌن عامة أنتج هذا الخلط بٌن اللهجتٌن وأنتج مجموعة من المظاهر الثقافٌة واللؽوٌة والصحر
: الطالب بوٌا لعتٌك، الصحراء وسوس من خبلل األدب الحسانً ) المشترك فٌما بٌنها، انظر

 .224ندوة حول الصحراء وسوس من خبلل الوثابق والمخطوطات، التواصل واآلفاق(، ص:
التفصٌل والتوضٌح انظر: عبد الحق معزوز، العمارة الصحراوٌة التقلٌدٌة للمزٌد من ( 31)

 .76-75بمدٌنة تٌندوؾ، ص: 
للمزٌد من التفصٌل والتوضٌح انظر: عبد الحق معزوز، العمارة الصحراوٌة التقلٌدٌة ( 41)

 .76-75بمدٌنة تٌندوؾ، ص: 
 .90-78دٌنة تٌندوؾ، ، ص: عبد الحق معزوز، العمارة الصحراوٌة التقلٌدٌة بم( انظر: 51)
 .51عبد الحق معزوز، العمارة التقلٌدٌة لمدٌنة تٌندوؾ،  ص: ( انظر: 61)
للمزٌد من التفصٌل والتوضٌح انظر: عبد الحق معزوز، العمارة الصحراوٌة التقلٌدٌة ( 71)

 .52بمدٌنة تٌندوؾ، ص: 
 .52، ص: عبد الحق معزوز، العمارة التقلٌدٌة لمدٌنة تٌندوؾ ( انظر: 81)
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد السعٌد بن سعد

 خزانة محمد توهامً األرٌكشاشً عٌنة

 جامعة ؼرداٌة                     

ملخص: ال أحد ٌنكر ما للمخطوطات من دور فً الحفاظ على تراثنا 

العربً واإلسبلمً، والذي ٌنم عن الجهود الجبارة لسلفتنا الصالح فً شتى العلوم، 

مما ٌعد مادة خام للبحثة والطبلب تستحثهم على الوقوؾ معها ومقاربتها إلماطة 

 اللثام علٌها، ولٌنفع بها البلحق، وتسهم فً إنعاش المكتب العربٌة اإلسبلمٌة.



من أجل هذا ارتؤٌت أن أجول فً رٌاض خزابن مخطوطات "هقار"، 

قابم بسرسوؾ وخزانة نذكر منها: خزانة أوالد البكاي بتهقارت وخزانة موالي ال

 الشٌخ محمد التهامً وؼٌرهامقترحٌن الخطة التالٌة:

 مدخل: مخطوطات "هقار" تؤصٌبل. .1

 بسط: خزابن "هقار" تباعا. .2

 خاتمة: نتابج وتوقٌعات. .3
هقار عاصمتها تمنراست مقر الوالٌة،  أول: مخطوطات"هقار" تؤصٌال:

سمى تامنؽاست كانت وهً سلسلة جبلٌة، أصل التسمٌة مختلؾ فٌه: قٌل حشرة ت

تعٌش هناك، وبعضهم ٌرجعها إلى أمٌرة اسمها "تامن" ؼرقت بواد كانت تستحم 

 1فٌه بهذه المنطقة، فراح األهالً ٌصرخون وٌصٌحون "تامن ؼاست" أي ؼرقت.

" أن أول من ذكر R. Furonٌرى الجؽرافً الفرنسً "رٌمون فٌرون 

قار" هكاره أو الهكار ، وابن خلدون ٌسمى "ه2كلمة هقار هو ابن بطوطة

 ، سكان تدٌكلت وهقار: عرب وبربر.3وٌرجعها إلى كلمة هواره

هقار مدٌنة فً حضارتها ألعبلم نذكر منهم: الشٌخ المختار الكبٌر وابنه 

هـ( وموسى أق امستان 1388هـ( ومحمد بن بادي )ت 1241سٌد محمد )ت 

عمر والشٌخ محمد عبد المجاهد الكبٌر والذي بنى زاوٌة ومسجدا، ومحمد باي بن 

هللا الشنقٌطً، والشٌخ أحمد بن محمد، أسهموا أٌما إسهام فً الحفاظ على هوٌة 

 المنطقة وتصدوا بكل ما أوتوا للتنصٌر.

دون أن ننسى الشٌخ محمد التهامً الحٌنونً الذي وهب نفسه لهذه البلدة 

عبد الطرٌق فؤخرجها من ؼٌابات الجهل والخرافة إلى نور هللا فوطد العقٌدة و

 وأٌقظ الضمابر عمبل وسلوكا جزاء هللا عنا خٌر الجزاء.

ومن أمثلة ما قام به هإالء األعبلم أن الشٌخ محمد بن بادي بعث برسالة 

 إلى قابد لهقار ٌومبذ باي بن أخموك ، ٌقول فٌها بعد التحٌة والسبلم:

وسبب الحروؾ إلٌك إعبلمك بؤنً حبٌب أبٌك رحمه هللا، وإنً »... 

أحبك أنت لذلك وإن لم أرك، وإنً أحمد هللا لك على ما أعطاك، زادك هللا خٌرا 

 وكفاك كل شر.



وإنً أوصٌك بتقوى هللا، وأهمها: أن تصلح قواعد دٌنك أوال ثم تصحٌح 

توحٌدك، وصبلتك بعلم بعض أحكامها وأحكام طهارتها فً أوقاتها، ال ٌشؽلك 

لزكاة فٌما أعطاك، وصوم شهر عنها شاؼل، وأداء ما ألزمك هللا من حق ا

رمضان كلما أتى وأنت قادر، والحج إن قدرت وكؾ البصر والسمع واللسان 

والفرج والرجل والقلب أوال من الحرمات، ونفع المسلمٌن وعدم مضرتهم، فهذا 

هو الدٌن الذي ٌقوم به المسلم وٌعتقد، ال تؽفل عنه، ... وأمر بالمعروؾ وانه عن 

ظلم قرابتك أولً القوة من إخوانك، وبنً عمك، سو بٌنهم  المنكر وأزل الظلم،

وبٌن ؼٌرهم فً حكم هللا... إلى أن ٌقول: وإٌاك، إٌاك ودعوة المظلوم فإنه لٌس 

 بٌنهما وبٌن هللا حجاب وإٌاك والبخل فقد قٌل:

 4***   فدعه فدولته ذاهبة---إذا ملك لم ٌكن ذا هبة  ***

مبذرا، بل اجعل عطاءك حٌث ٌنفعك بل كن كرٌما، وال تكن فً حرمك 

فً الدنٌا بجزاء أو دعوة صالحة من صالح، أو ٌنفعك فً اآلخرة بثواب أو 

مدرات لرد مكروه، وال خٌر فً ؼٌر ذلك من العطاء وكن ٌقظا فطنا فً 

 «.5األمور

 ومن إسهامات هإالء الشٌوخ تؤسٌسهم ل:

لتعلٌم الصبٌان القراءة جمع ُكتَّاب، مدرسة تقلٌدٌة صؽٌرة . الكتاتٌب: 1

، ٌقول الدكتور ٌحً بوعزٌز: "وهذه الكتاتٌب أحٌانا 6والكتابة وتحفٌظهم القرآن

 بٌوت منفردة وأحٌانا مجمعات من البٌوت مختلفة األحجام واألشكال".

وفً هذه المناطق ٌقول عبد السبلم: هً مإسسات تعلٌمٌة شعبٌة أهلٌة 

مال وتارة تحت سقؾ سعؾ النخٌل، بسٌطة كانت تحمل تارة على ظهور الج

ومنها على سبٌل المثال مدرسة )تٌزقداوٌن(، وٌتمركز حول هذه المدارس 

الموجودة بالحبلت معلمون بخٌامهم وتبلمٌذهم االبتدابٌٌن مشكلٌن بصورة 

 . أي أن الكتاتٌب قد تتخذ فً خٌم.7مصؽرة للمإسسات التعلٌمٌة المتنقلة

الالتها مسجد ؼٌر جامع لٌس فٌه منبر، جمع زاوٌة، من د . الزواٌا:2

. والزاوٌة مشتقة من زوى أي جمع ألن فٌها 8وهو مؤوى للفقراء والمتصوفٌن



تجتمع الضٌوؾ والفقراء وطلبة العلم،وتحتضن بها الكتب والمخطوطات، وٌجمع 

 .9المال لها بالطرق المشروعة لتموٌلها وتسٌٌر نظمها

زل المختلفة األشكال واألحجام، والزواٌا: مجمعات من البٌوت والمنا

تشمل على بٌوت للصبلة كمساجد، وؼرؾ لتحفٌظ القرآن الكرٌم وتعلٌم العلوم 

العربٌة واإلسبلمٌة، وأخرى لسكنى الطلبة وطهً الطعام، وتخزٌن المواد الؽذابٌة 

 والعلؾ، وإٌواء الحٌوانات التً تستعمل فً أعمال الزاوٌة.

َحلَْلت، ٌُحلُّ/ٌِحّل حبل وحلوال، حاّل، المكان جمع حلة من حلَّ، . الحلل: 3

 وبه: نزل وعكسه، ارتحل، ٌقول تعالى: "أو تحل قرٌبا من دارهم".

جاء فً المصباح المنٌر: "والِحلَّة بالكسر، القوم النازلون، وتطلق على 

البٌوت مجازا تسمٌة للمحل باسم الحال، وهً مابة بٌت فما فوقها والجمع ِحبلل 

والِحلّة: منزل القوم وجماعة البٌوت ومجتمع 10ِحلل مثل سدة وِسدربالكسر و

 .11الناس، جمع حبلل وأحلَّة

ولك أن تجعل الحلة من الحلول فً المكان، ألن الحلة التً نتحدث عنها 

أهلها صحراوٌون، وقد ٌكون أؼلبهم رّحل ٌنصرفون عادة إلى الحل والترحال، 

ها مجهولة وأهلها صحراوٌون ؼالبهم لم ٌقول محمد أداس: "ذلك أن الحلة نفس

ٌدخل حضارة قط، اللهم إال بعض األفذاذ من العلماء كالمختار الكنتً الكبٌر 

وحفٌده الشٌخ باي بن سٌدي اعمر والشٌخ سٌدي محمد بن باد الكنتً، رحم هللا 

 .12الجمٌع

 ولك أن تجعلها من حل العقدة إذا فكها وحل المشكلة أو المسؤلة، فإن سراة

القوم كانوا ٌعقدون مجالس لحل المنازعات، بل إنهم اشتؽلوا بالقضاء، "فإن 

هإالء الثبلثة تعدت مشٌختهم أخذ الورد إلى التعلٌم وفض الخبلفات والمنازعات 

واالقتداء فً النوازل والتؤلٌؾ حتى صاروا المرجع الفاصل فً الخبلؾ بٌن 

لم ٌقتصر دور السوقٌٌن على . وٌقول شٌخنا فً موضع آخر: "13العلماء ؼٌرهم"

اإلفتاء والقضاء والتعلٌم والتؤلٌؾ فقط، بلد تعدى دورهم ذلك إلى اإلصبلح بٌن 

 .14القبابل المتنازعة والمتناحرة"



ومما ٌنبؽً اإلشارة إلٌه إلى جانب هذه المعالم، دور هذه المإسسات 

والمعارؾ التً  وأهمٌتها فً المجتمع، والمصادر المالٌة لهذه المإسسات الدٌنٌة،

 تدّرس وتإلؾ فٌها.

ال ٌختلؾ اثنان فً أن هذه المإسسات قد أدت دورا هما كشرٌك اجتماعً 

 ثقافً حضاري فً األمة منذ بزوغ فجر اإلسبلم.

ٌقول الدكتور ٌحً بوعزٌز: "... وظٌفتها تعلٌم مختلؾ العلوم الدٌنٌة، 

ٌقوم بهذا الدور، فاهتم  وؼٌر الدٌنٌة...، إذ لم ٌكن باستطاعة المسجد وحده أن

المسلمون بإنشاء مثل هذه المدارس وتعمٌمها... وجرت العادة أن تإسس هذه 

 15المدارس بجوار المساجد، نظرا للصلة الوثٌقة بٌن الدٌن والعلم".

ٌقو بكري: "للزواٌا دور كبٌر وهام فً صٌرورة الحٌاة الثقافٌة 

وأداة هامة لتنمٌة المجتمع  واالجتماعٌة بتوات، فقد اعتبرت ركٌزة أساسٌة

التواتً، فنشؤت بها العدٌد من الزواٌا التً اهتمت بتعلٌم الصبٌان حروؾ اللؽة 

وتدرٌس الطلبة علوم الفقه واللؽة والحدٌث، كما اهتمت بفعل الخٌر واالعتناء 

أضؾ الى  16بعابر السبٌل، فاعتبرت بذلك مرفؤ للراحلة واألمان ومطلبا للسبلمة".

 ا للتراث العربً اإلسبلمً بما حوته من مخطوطات فً خزابنها.دلك حفظه

ٌقول الحاج التومً سعٌدان أثناء حدٌثه عن تدرٌس القرآن الكرٌم والعلوم 

اإلسبلمٌة: "كان التدرٌس مجانا فً سبٌل هللا، األمر الذي ٌجعل األجٌال تتمسك 

أي ؼزو فكري أو بدٌنها الحنٌؾ على بصٌرة، وٌتخرج للمجتمع أفراد فطناء أمام 

 عسكري، بل ٌكون المجتمع برمته فً مناعة تامة ضد أٌة محاولة استدمار...".

وفً الزواٌا ٌضٌؾ محمد باي أنها صنفان: صنؾ ٌقوم بإٌواء الفقراء 

والمساكٌن والضٌوؾ، واإلصبلح بٌن الناس، ٌقول: "والهدؾ من نشؤتها، تقوم 

ؾ أؼراضهم وتباٌن أجناسهم من بإطعام الطعام للضٌوؾ والزابرٌن على اختبل

قبل شٌوخ الزواٌا... وكانت هذه وال زالت تقوم باإلصبلح بٌن المتنازعٌن وتقرب 

بٌن المتباعدٌن... وتعمل على مساعدة الفقراء والضعفاء والمساكٌن...، ومن أبرز 

أدوارها المحافظة على الدٌن وإقامة الجهاد المقدس لطرد أعداء الدٌن عن دٌار 

 ٌن.المسلم



وصنؾ آخر من الزواٌا قابم على تحفٌظ القرآن وتعلٌم العلم، وعلى 

 ، ما ٌلً:17العموم فإن من مهام الزواٌا

. تحفٌظ القرآن وتعلٌم الفقه، وقراءة صحٌح البخاري ومسلم وموطؤ 1

 اإلمام مالك كل سنة، وهذا مشترك بٌن الكتاب والزاوٌة والحلة.

 الجنوب.. نشر اإلسبلم فً كثٌر من أصقاع 2

 . مكافحة األمٌة.3

 . حضن الٌتامى والقٌام بشإونهم.4

 . القٌام بالختام الجماعً.5

 . القٌام برحبلت إلى الحج.6

 . تفجٌر الفقاقٌر وؼرس النخٌل.7

 . اإلصبلح بٌن الناس.8

 . إحٌاء المواسم الدٌنٌة.9

 وضع خزائن للمخطوطات، والحفاظ علٌها.. 10

أثناء كبلمه عن حركات اإلصبلح عند أهل وجاء فً مقال محمد أداس 

ٌقول: "لم ٌقتصر دور السوقٌٌن على اإلفتاء  -أي حلة السوقٌٌن-هذه الحلة 

والقضاء والتعلٌم فقط، بل تعدى دورهم ذلك إلى اإلصبلح بٌن القبابل المتنازعة 

 18والمتناحرة".

والحاصل أن هذه المإسسات بخاصة منها الزاوٌة جمعت بٌن المهمة 

عبد -تعلٌمٌة واالجتماعٌة والحربٌة إلى درجة  أن قاعدة انطبلق الجٌش المؽٌلً ال

فً حربه على الٌهود، ...كان نشاطها ٌتجاوز الوطن إلى الخارج  -الكرٌم المؽٌلً

وما أدل على ذلك من الطوارق من خارج الجزابر كانوا ٌإمنون بهذه المإسسات 

 19 وأقروا بؤفضال تتلمذهم فٌها.



هإالء الشٌوخ والمإسسات التً أسهموا فً تؤسٌسها، كتب لكثٌر بجهود 

من المخطوطات أن تبقى، على أن نفضً إلى نتٌجة هً أن خزابن المخطوطات 

فً هقار جلها إن لم تكن كلها هً امتداد لخزابن توات وخزابن السوقٌٌن وخزابن 

نسخا فً  المكنتٌٌن، فقد تجد المخطوط فً خزٌنة من هذه الخزابن، وتلفً له

 خزابن "هقار" مع أنك قد تجد األصل فً "هقار".

لقد أشرنا إلى المجاهد موسى أق أمستان الدي أسس زاوٌة ومسجدا، 

والشٌخ محمد التوهامً أقام مسجدا ومدرسة بل تعد زاوٌة، إذ إن الزاوٌة كانت 

 .20بمثابة مخازن ودواوٌن للكتب والمخطوطات فً مختلؾ العلوم والفنون

ساهل بؤقبلً مسقط رأس الشٌخ محمد التوهامً تضم تراجم لعدد  فخزانة

من اإلعبلم الذٌن أسهموا بعلمهم فً تنوٌر "هقار"، من أمثال: الشٌخ أحمد بن 

( وؼٌرهم من 1374محمد بن الحاج عبد القادر بن محمد بن مالك الفبلنً )ت 

 .21آل فبلن

لقلم( والمخطوط: من خطط، خططت، بخط، خطا، خاط الكتاب )با

، والمخطوط: المكتوب بالخط الٌدوي، جمع مخطوطات، والمخطوطة 22كتبه

، ومادام حدٌثا عن المخطوطات، ال ٌفوتنا أن نعرج على 23النسخة المكتوبة بالٌد

 المصطلح والمفهوم.

والمخطوط هو المكتوب الذي لم ٌحقق بعد، تحقٌقا وفهرسة وترتٌبا 

 .24بحسب قواعد التحقٌق

هقار ال تخرج عن المخطوطات فً العالم العربً  والمخطوطات فً

اإلسبلمً بل والجزابر، وهً مجال من مجاالت حفظ الهوٌة الوطنٌة كما أنها 

بمثابة الذاكرة، والمخطوط حفظ لنا تراثنا الثقافً الذي ورثناه عن األسبلؾ 

وصنعه اآلباء واألجداد، ٌضم فً تخصصاته المختلفة كنوزا من العلوم ونفابس 

 .25المعارؾ من

ال ٌختلؾ الناس فً عظٌم نفع المخطوط، فهو ٌربط خلؾ األمة بسلفها 

وماضٌها بحاضرها، وٌمدها برصٌد من الثقافة والفكر وصور الحضارة اإلنسانٌة 



وتجارب الحٌاة، وهو على كونه مٌراثا ال ٌزال ٌحمل فً كثبر من جوانبه معنى 

 االبتكار والتجدٌد*.

مة الحضاري وموروثها الفكري الضارب فً القدم وٌراه بعضهم: كنز األ

فً فروع المعرفة المختلفة. جاء فً كتاب تحقٌق المخطوطات:" "تشكل 

المخطوطات جزءا هاما من التراث الذي أبدعته الحضارة العربٌة واإلسبلمٌة فً 

شتى حقوق المعرفة اإلنسانٌة من تارٌخ وجؽرافٌا وأدب وفن وطب وكٌمٌاء وفلك 

علوم. ٌتراوح عددها ما بٌن ثبلثة مبلٌٌن إلى خمسة مبلٌٌن مخطوط وسابر ال

موزعة فً مكتبات العالم العربً وفً مكتبات العالم المختلفة: أوربا وأمرٌكا 

وبعض دول آسٌا...، وهً مهمة منسٌة ولم ٌحقق منها إال النزر الٌسٌر، وبعضها 

جه بٌن الناس، وقد أسهم أعٌد تحقٌقه وطبعه مرات، إما ألهمٌته وإما لسهولة روا

 .26المستشرقون فً الؽرب بحصة وافرة مما نشر من تلك المخطوطات

قال القلقشندي فً مطلع القرن التاسع الهجري/الخامس عشر مٌبلدي: 

وأجل من  -المقصود المخطوطة-"واعلم أن الكتب المصنفة أكثر من أن تحصى 

ٌة، فإنها لم ٌصنؾ مثلها فً أن تحصر، السٌما الكتب المصنفة فً الملة اإلسبلم

ملة من الملل، وال قام بنظٌرها أمة من األمم، إال أن فٌها كتبا مشهورة قد توفرت 

الدواعً على نقلها واإلكثار من نسخها وطارت سمعتها فً اآلفاق ورؼب فً 

 .27اقتنابها

من أجل ذلك حوربت المخطوطات والزواٌا والمدارس القرآنٌة الحاوٌة 

محمد سً ٌوسؾ: "تسلقت القوات الفرنسٌة جبال بنً اسماعٌل حتى لها، ٌقول 

وصلت زاوٌة امحمد ابن عبد الرحمان ونصبت خٌامها بجوارها، وكان أو عمل 

 .28قامت به هو نهب المكتبة والمخطوطات التً وجدت فً الزاوٌة...

 :29نذكر من هذه الخزابن على سبٌل التمثٌل ثانٌا: خزائن "هقار" تباعا:

زانة الشٌخ التهامً، بعضها فً أقبلً وبعضها عند الشٌخ أحمد خ -

 سبلمة وشًء منها عند الشٌخ محمد فٌلً.

 خزانة الشٌخ أوالد البكاي الكنتً بتهقارت الؽربٌة. -



 الشٌخ موالي محمد بن سلٌمان القابم بحً سرسوؾ الؽربً. -

د موجودة خزانة الشٌخ أوالد البكاي أحمد عابدٌن المعروؾ بالشٌخ حٌم -

 بحً موفلون.

 خزانة الشٌخ عٌسى أقمامة بقرٌة أسلٌسكن بلدٌة أبالسة. -

 خزانة الشٌخ علً خً بسرسوؾ. -

خزانة زاوٌة المجاهد الشٌخ عابدٌن بن سٌدي محمد الكنتً بتهقارت  -

 والقٌم علٌها أوالد البكاي الشٌخ.

 أحفاده.خزانة الشٌخ أحمد البكاي الكنتً بحً أمشون، القٌم علٌها  -

 نتناول من هذا الكم ثبلث خزابن، وهً على التوالً:

 :30خزانة الشٌخ محمد التوهامً الحنونً األركاشً

 

 الفـن أو العلـم مإلفــه المخطــوط الرقم

01 
فقه األعٌان فً معرفة حقابق 

 القرآن والسنة
المختار 

 31الكبٌر
 علوم الشرٌعة

02 
نظار الذهب فً كل فن 

 منتخب
/ / / 

 علوم الشرٌعة 

 "إعجاز القرآن"

 / / / الجرعة الصافٌة 03
علوم الشرٌعة 

 "التصوؾ"

04 
 زٌنة الفتٌان

 )شرح الوقاٌة للسٌوطً(

ولد سٌدي 
 بادي

)المكنى 
 سٌدي حم(

 علوم الشرٌعة



 كتاب الطرابؾ والتبلبد 05
المختار 
الكبٌر 

 )الكنتً(

تراجم وأنساب 
 فً األؼلب

06 
 كشؾ النقاب على فاتحة

 الكتاب
/    /    / 

علوم الشرٌعة 
 "التفسٌر"

 /    /    / شرح البسملة 07
علوم الشرٌعة 

 "1"تفسٌر ج.

08 
البرد الموشى فً قطع التمابم 

 والرشى
/    /    / 

 علوم الشرٌعة

"السٌاسة 
 الشرعٌة"

 /    /    / 32شرح المقصور والممدود 09
تفسٌر "علوم 

 اللؽة"

10 
مراقً نشر البنود على 

 السعود
/    /    / 

علوم الشرٌعة 
 "أصول الفقه"

 /    /    / نزهة الراوي وبؽٌة الحاوي 11
علوم الشرٌعة 
 "علوم الحدٌث"

  /    /    / زوال اإللباس 12

13 
األجوبة المهمة لمن له بؤمر 

 الدٌن همة
/    /    /  

14 

 التلخٌـص

)شرح رسالة ابن أبً زٌد 
 القٌروانً(

لمٌن محمد 
 الكنتً

علوم الشرٌعة 
 "الفقه"

 بنت السودان )ألفٌة فً النحو( 15
الطالب 

 محمد الفقً*
علوم اللؽة 

 "النحو"

 شروح األحادٌث المقربة 16

سٌدي باي 
بن الشٌخ ولد 
سٌدي عمر 

 الكنتً

 علوم الشرٌعة

"الحدٌث 
 الشرٌؾ"
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 حم. * تلمٌذ سٌدي

خزانة الشٌخ: محمد بن بادي الكنتً تقع بحً تهقارت الؽربٌة وقد 

 أنشؤها نجل الشٌخ بن بادي الكنتً والمسمى ولد سٌدي حّم )أولد البكاي(
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 :33القائم خزانة الشٌخ مولي محمد بن سلٌمان
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13 
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 المورٌتانً
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 :نتائج وتوقٌعات

بداٌة ٌنبؽً االعتراؾ أن هذا التراث العظٌم الذي أرسٌت دعابمه فً هذه 

العصور، هو ما صان لؤلمة وحدتها، وفً ظله تهاوت الحدود  المخطوطات عبر

الجؽرافٌة والفوارق العرقٌة، وفً تٌاره امتزت العروبة ومازٌؽٌة و اإلسبلم 

 امتزاجا عمٌقا رابعا، فلم ال ٌكون كذلك الٌوم؟

ولؤلمانة نذكر أن هإالء الشٌوخ والعلماء قد أفنوا عمرهم وأخلصوا فً 

له نقٌا الى األجٌال البلحقة ومما قاموا به فً هذا الصدد خدمة هذا التراث إلٌصا

 نذكر:

خصصوا دورا للكتب والمطالعة ٌإمها العلماء والطبلب لسد حاجاتهم  -

 الثقافٌة، وذلك فً زمن لم تكن آلٌات الطباعة واالستنساخ تذكر بشًء.

 وضع تنظٌمات ٌخضع لها من أراد أو رؼب فً اإلفادة من المخطوط. -

ٌعة المرجعٌة للمخطوطات وقٌمتها األثرٌة تقتضٌان عدم فسح الطب -

 المجال ألي كان للتعامل معها.

إن العناٌة بالمخطوط هً عناٌة بالخوانة التً تظل متٌنة فً البٌوت  -

 وعند األفراد. ذلك ٌإول بنا إلى تنظٌمها وفهرستها وحفظها.

 ألجر والتواب.كثٌرا ما تكون هذه المخطوطات حبوسا أو وقفا لسبٌل ا -

الكثٌر من اإلشكاالت العلمٌة وجد الباحثون حلوال لها فً مخطوط  -

 احتفظ به فً خزانة خاصة.

كل خزانة قد تتضمن مخطوطات ٌكون قد اقتناها أو بخط ٌده أو من  -

 تؤلٌفه.
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 األستاذ/ بوقاعدة البشٌر

                                                                                                         
  2جامعة سطٌؾ -
 التراث الجزائري المخطوط ، دراسة فً أهمٌة التحقٌق و آلٌات التفعٌل. -



 
 مقدمة:               

فً الوقت الذي أضحى المخطوط بالجنوب الجزابري ٌصارع جملة من      
األخطار تتّهدده خاصة النفٌس و األهم منه بات من الجدٌر على الفاعلٌن أساتذة و 
باحثٌن دارسٌن و مهتمٌن مإسسات و من علٌها قابمٌن التصدي فً مسعى جاد 

السرقة و البلى التلؾ ،  لحماٌة هذا االرث الحضاري الهام من الضٌاع و النهب و
 و حتى من التجارة بكنوز الحضارة.

و ال رٌب أن من أجدى و أبلػ سبل الحماٌة و الحفاظ على هذا المكنون هو      
االنتصاب فً جهود فرادى و جماعات للتحقٌق العلمً الوازن لنصوصه ، وفق 

و المختصون ، األسس العلمٌة و المنهجٌة التً نظر لها و أرسى قواعدها العلماء 
فً ظل ما ٌنطوي علٌه هذا التراث المخطوط من أهمٌة كبٌرة فً حقل الكتابة 
العلمٌة التً أثرت الحضارة  الجزابرٌة على امتداد عصورها و حقبها التارٌخٌة ، 
و كذا إلبراز جهود نخبها العلمٌة جهود المضنٌة إلثراء الجوانب الدٌنٌة و اللؽوٌة 

ة ، ناهٌك عن أنه ذاكرة األمة الجزابرٌة المتضمن هوٌتها و األدبٌة لتلك الحضار
و مقومات وجودها و المعبر عن شخصٌتها و ضمٌرها ، و الفاعل الكبٌر لصون 

 تراثها و استمرار بقابها. 
من هذا المنطلق شّد انتباهنا موضوع ملتقى المخطوطات فً الجنوب       

متواضع فً اثراء احدى محاوره الجزابري واقعها و أعبلمها لنساهم بجهدنا ال
بدراستنا الموسومة "التراث الجزابري المخطوط ، دراسة فً أهمٌة التحقٌق و 
آلٌات التفعٌل " لنكشؾ الستار عن حٌثٌة هامة فً مجال أهمٌة تحقٌق المخطوط 
الجزابري نظٌر ما ٌكتسٌه من أهمٌة بالؽة ، و البحث فً آلٌات تفعٌل عملٌة 

ستزادة بعد االستفادة من هذا االرث الكبٌر المحفوظ فً التحقٌق و سبل اال
الخزابن و الرفوؾ ، و الذي ال ٌزال عرضة لكثٌر من األخطار الملتهمة لكنز ال 
ٌنبؽً أن ٌزول بالزوال. و علٌه نتساءل عن أّي السبل أنجع لحماٌة هذا االرث؟ و 

لٌات تفعٌل العملٌتٌن إلى أي حّد ٌساهم التحقٌق فً الحفاظ علٌه؟ و فً ما تتجلى آ
 السابقتٌن )سبل الحماٌة و أهمٌة التحقٌق(؟ 

 واقع المخطوط الجزائري: -1
ٌكتسً التراث الجزابري المخطوط أهمٌة بالؽة فً حقل الكتابة العلمٌة ، ذلك أّن 
هذا االنتاج ٌمثل عصارة أفكار أبناء الجزابر و عبقرٌة أجٌالها ، فهو المخزون 

الذي ٌرسم مبلمح تارٌخها و حضارتها على مر األزمان و فً الثقافً و الفكري 
، كما أّنه المإشر الحضاري إلدراك مستوٌات العلم و الثقافة  (1)شتى المجاالت

التً كانت علٌها مجتمعات األمة الجزابرٌة ، بل صورة حٌة لواقع العلوم و 



عمران، و اآلداب من لؽة ، و نحو، و فلسفة، و دٌن، و رٌاضٌات، و فنون، و 
 . (2)ؼٌرها
و الجزابر تزخر بثروة علمٌة كبٌرة ٌمثلها ذلك التراث المخطوط فً مختلؾ      

مجاالت العلوم. ؼٌر أن هذا التراث و على كثافته ال ٌزال جزء كبٌر منه مكتنز 
فً ظلمات الخزابن قابع بٌن زواٌا النسٌان عرضة لعوامل التلؾ و الفناء و 

المكتبات العامة أو الخاصة و مكتبات الزواٌا و ؼٌرها الزوال ، سواء فً بعض 
من المكتبات التً تحوي هذا المخطوط ، على ؼرار كل من: تمنراست ، و عٌن 

 .    (3)صالح ، و أدرار ، و تندوؾ ، و ورقلة ، و بسكرة و ؼٌرها من أماكن حفظه
ن بشؤن المناطق و الحقٌقة التارٌخٌة التً وقؾ علٌها جل الباحثٌن الجزابرٌٌ      

الؽنٌة بالتراث المخطوط فً الجزابر ، هً منطقة الجنوب ببل منازع ، إذ تحوز 
خزابنها أكبر عدد من المخطوطات ، ذلك أنه ال ٌكاد ٌخلو أي قصر عتٌق أو بٌت 
توارثه مشاٌخ الزواٌا من مخطوطات العلماء الجزابرٌٌن فً مجاالت متنوعة من 

ًء فإنما ٌدّل على االسهام الكبٌر لعلماء منطقة العلوم. و هذا ان دّل على ش
 . (4)الجنوب فً الحٌاة العلمٌة و الحضارٌة للجزابر

و من أبرز هذه الخزابن التً تحتوٌها والٌات الجنوب الجزابري ، الخزانة      
، و بالضبط تلك الموجودة فً القصر العتٌق  (5)الزٌانٌة القندوسٌة بوالٌة بشار

ادسة ، و التً تتضّمن كّما ؼزٌرا من المخطوطات ، و التً ؼرب مدٌنة القن
ترجع إلى بعض العاببلت و كذا الرحالة الذٌن زاروا المنطقة. و من هذه 
المخطوطات ما تعلق بالفقه كمخطوطة أحمد بن محمد القلشانً فً الفقه المالكً ، 

، و "مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌل ألبً محمد عبد الرحمن الحطاب 
ومخطوطات فً التصوؾ "كفتح المنان فً سٌرة الشٌخ بن أبً زٌان" للشٌخ عبد 
الرحمن بن محمد الٌعقوبً ، و مخطوطات أخرى فً العقٌدة و الحدٌث ، مثل 
"مجموع المتون ، و هو مخطوط مجهول المإلؾ ، و مخطوط االٌمان فً أخبار 

التارٌخ ، مثل  الزمان ، و هو األخر مجهول المإلؾ ، و كذا مخطوطات فً
مخطوط "التوجه لحج بٌت هللا الحرام و زٌارة قبره علٌه السبلم" لمصنفه ابً 
العٌاد بن أحمد بن الشٌخ الهبللً السجلماسً ،و فً مجال األدب أٌضا ، مثل 
مخطوط "تحفة األرٌب و نزهة األرٌب" ألبً مدٌن بن أحمد بن عبد القادر 

 .  (6)جال الطب و الفنونالفاسً ، و ؼٌرها من المخطوطات فً م
و ال ٌفوتنا فً هذا السٌاق، االشارة إلى الحالة التً أضحى علٌها هذا      

المخطوط الجزابري من حالة متردٌة ألوراقه بسبب العوامل الطبٌعٌة كالرطوبة 
و الحرارة و الحموضة و الحشرات و االنكسار و بهتان األحبار، أو عوامل 

الؽبار و عملٌات األكسدة ، أو بٌولوجٌة كالحشرات و  فٌزٌوكمٌابٌة  كالدخان و
، وحتى بشرٌة ، من  (7)الفطرٌات و ؼٌرها من الكابنات الدقٌقة التً تفتك بؤوراقه



مثل: الحرابق التً قد تصٌبه ، و جهل القابمٌن علٌها بالتقنٌات و الطرق الكفٌلة 
صرٌة المساعدة على بحفظها و صٌانتها و عدم استثمار األجهزة التكنولوجٌة الع

ضمان حٌاتها و استمراره ، كالرقمنة االلكترونٌة ، و عملٌات التصوٌر و النسخ 
لهذه المخطوطات خاصة التً تحتوٌها خزابن المكتبات الفردٌة و الخاصة 

 . (8)بالعاببلت و شٌوخ الزواٌا
ن و ٌضاؾ إلى هذا، الصعوبات التً تعترض الباحثٌن و الدارسٌن الجزابرٌٌ     

المهتمٌن بعملٌة جمع المخطوطات المكتنزة فً الخزابن و فهرستها ، و تحقٌقها و 
خصوصا بالجنوب -دراستها ، من مثل: احجام القابمٌن علٌها فً مكتبات الزواٌا 

و اعراضهم عن فتح المجال لهإالء الباحثٌن  -الجزابري الؽنً بهذه المخطوطات
كل تدرٌجً من خبلل عملٌة التحقٌق و للوقوؾ علٌها و انقاذها مّما ٌدمرها بش

الفهرسة. و من األمثلة على ذلك ما ساقة الباحث صالح ٌوسؾ بن قربة فً 
رحلته إلى الجنوب الجزابري ، و بالضبط لخزانة الزاوٌة العثمانٌة ، و ما 
اعترض سبٌله من صعوبات من لدن القابمٌن علٌها من مراقبة مشّددة و منع 

ث جماعً لؤلسرة ال ٌمكن المساس به ، حٌن رام عملٌة للفهرسة بحجة كونه ار
الفهرسة لمكنونها ، الذي ٌزٌد عن األلؾ مخطوط ، ٌتعلق أؼلبه بالقضاٌا الفقهٌة ، 
و الحدٌثٌة، و النحوٌة، و اللؽوٌة ، و ما وقؾ علٌه من حال سٌا لتلك 

أو المخطوطات ، التً أضحت أوراقها مفتتة و مقطعة ال ٌقدر الباحث لمسها 
 .  (9)تقلٌب صفحاتها

و انطبلقا من هذه الحقٌقة التً ال مناص منها ، و حرصا على مستقبل تراثنا      
المخطوط، أضحت قضٌة احٌاء التراث الجزابري المخطوط و العناٌة به و تؤمٌنه 
أمرا حتمٌا ، و مهمة ملقاة على عاتق الدارسٌن و الباحثٌن المتخصصٌن و ؼٌرهم 

هذا المجال فً كل من المإسسات العلمٌة األكادٌمٌة و الحرة و  من المهتمٌن فً
الجمعٌات الفاعلة و الناشطة فً مجال البحث العلمً ، من خبلل استقراء مآثر 
هذا التراث ، و جمعه ، و ترتٌبه ، و تحقٌقه للكشؾ عن مكنونات هذا الكنز 

ّنه ال عبرة الثمٌن.  و فً هذا السٌاق ، ٌرى الباحث صالح ٌوسؾ بن قربة أ
للحدٌث عن التراث العلمً المخطوط و احٌابه ، سواء كان أدبٌا أو علمٌا و ؼٌره 
مما تعلّق بالحرؾ و الصنابع و العمران دون االنتصاب فً جهود فرادى و 

ألن التحقٌق هو الذي ٌنقل  -حسب رأٌه-جماعات لتحقٌقه و دراسته ، و ذلك 
م و ٌصعب على القارئ قراءته ، التراث من مجرد مخطوط ٌستعصً على الفه

 .(10)إلى تراث انسانً جدٌر بالتسجٌل و االحٌاء
 آلٌات تفعٌل عمٌلة تحقٌق التراث المخطوط: -3

التحقٌق فً اللؽة هو: مصدر للفعل: حقق  ، ٌحقق. و حقق األمر ٌحقه حقا ،       
ؤلة و أحّقه كان منه على ٌقٌن ، و كبلم محقق: أي رصٌن. و هو اثبات المس



بدلٌلها. و نلمس من خبلل هذا التعرٌؾ اللؽوي ، أن التحقٌق فً اللؽة هو: هو 
االدراك الصحٌح لؤلشٌاء على حقٌقتها كما هً ادراكا تاما ٌقٌنٌا ال لبس فٌه و ال 

 مرٌة. 
أما فً االصطبلح، فمعناه: االجتهاد فً جعل النصوص المحققة و نشرها       

ا صاحبها و مإلفها ، من حٌث الخط و اللفظ و مطابقة لحقٌقتها ، كما وضعه
المعنى. و تحقٌق المخطوطات و نصوصها هو: مجال من مجاالت البحث العلمً 
الرامٌة إلى تثبٌت النصوص ، عن طرٌق جمع النسخ المخطوطة على اختبلفها ، 
و مقابلتها ببعضها ، و تمٌٌز االختبلفات الواردة فٌما بٌنها ، و من ثّم اختٌار 

 . (11)نص األقرب للحقٌقة منهاال
و علٌه ٌكون التحقٌق فً االصطبلح هو: عملٌة اثبات الحقٌقة العلمٌة و      

تؤكٌدها بعد عملٌة جمع نصوصها و تحلٌلها و مقارنتها ، ثم اخراجها فً ثوب 
جدٌد خال من المؽالطات و األخطاء و بعٌد عن الزلل و التشوٌه ، مع ضرورة 

باألدلة العلمٌة و البراهٌن على صحة النصوص العلمٌة المحققة  تدعٌم هذه العملٌة
 وفق أسس التحقٌق و مناهجه.

أّما المخطوط المنتج فً شكل كتاب محقق ، فهو: ذلك الكتاب الذي صح      
عنوانه و تطابق مع أصله ، و صح اسم مإلفه المنسوب الكتاب إلٌه ، و كان متنه 

ٌة التً تركه علٌها مإلفه. و هذا فً الحقٌقة هو أقرب ما ٌكون إلى الصورة الحقٌق
 . (12)منهج المحققٌن القدامى

فً حٌن أّن هناك من الباحثٌن و المحققٌن المحدثٌن من ٌرى أن دور محقق      
المخطوط ٌنحصر فً عملٌة اخراج هذا األخٌر على الصورة المطابقة لحقٌقته و 

كما وضعها مصّنفها من حٌث  أصله ، و نشرها فً شكل مطابق لتلك الحقٌقة
. و فً هذا الحال تعترض سبٌل المحقق معضلة تتمثل فً الخط و اللفظ و المعنى

صحة المخطوط من حٌث نسبته لمصنفه و مطابقة العنوان لمتنه. و هنا ٌنبؽً 
على المحقق الرجوع إلى فهارس المخطوطات لتمٌٌز المخطوط محل الدراسة من 

ث الموضوع ، من خبلل مقارنة نصوصها بنصوص المخطوطات الشبٌهة من حٌ
المخطوطة المدروسة ، و كذا الوقوؾ على ترجمة المصنؾ و دراسة أسلوبه 
المتبع فً التؤلٌؾ فً ذلك المخطوط و فً مصنفاته األخرى ، فٌقدر عندبذ على 

 . (13)نسبة المخطوط لصاحبه
أّما إذا تعلق األمر بصعوبة تحدٌد المخطوط فً حّد ذاته فً الوقت الذي      

ٌكون المحقق على معرفة بصاحبه ، فإّنه ٌضطّر عندبذ لمعرفة الكتب ذات 
العنوان نفسه ، و الوقوؾ على زمن تؤلٌفها من خبل شٌوخ المصنؾ و تبلمذته ، و 

، و كذا من خبلل مضمون  مختلؾ األحداث الدالة على األعبلم المعاصرٌن له



المخطوط و ما ٌحتوٌه من دالالت تشٌر إلى عصر المإلؾ ، و ؼٌرها من 
 . (14)التقنٌات التً ٌقوم علٌها علم تحقٌق المخطوط

و إذا كانت عملٌة تحقٌق التراث المخطوط تقوم بشكل أساسً على دراسته      
ح رواٌاتها دراسة دقٌقة و موضوعٌة لكشؾ الزابؾ من نصوصه ، و تصحٌ

المختلفة و تنقٌحٌها من أجل اخراجها على الصورة السلٌمة الخالٌة من العٌوب ، 
فان نجاح هذه العملٌة الهامة ٌرتبط بشكل أكبر بمدى كفاءة و حنكة المحقق و 
خبرته فً مجال فن تحقٌق المخطوط ، و قدرته على معالجة النصوص و تمٌٌز 

اثراء هوامشها بالتعلٌقات و التصوٌبات صحٌحها من سقٌمها ، و فهرستها ، و 
 الهادفة و المفٌدة. 

فالمحقق ، ٌمكن القول أن مسإولٌته تفوق إلى حّد ما مهمة الباحث و الدارس       
لمضامٌنها ، فهو الذي ٌقدم النصوص العلمٌة على اختبلفها جاهزة و على طبق ، 

لها بالتحلٌل و االستقراء فٌتلّقفها الباحثون بالدراسة و البحث و التقصً لتفاصٌ
للوصول إلى الحقابق التارٌخٌة و العلمٌة و األدبٌة و الفنٌة و ؼٌرها من مجاالت 
البحث العلمً المتعلقة بهذا التراث .كما أّن المحقق، هو من ٌضع الجسور 
الرابطة بٌن النص القدٌم المخطوط و الدارس المعاصر له ، خصوصا إذا تمكن 

ى حقل العلم و المعرفة أو أّكد حقٌقة علمٌة و نفى الباطلة من اضافة الجدٌد إل
 . (15)منها

و من األكٌد أنها لٌست بالمهمة السهلة ، تلك التً ٌقّدم الباحث المحقق من        
خبللها مادٌة جاهزة للقارئ و الدارس و الباحث بعدما كانت قبل ذلك عسٌرة الفهم 

افتكاك معانٌها من مضامٌنها ، و شاقة ، و تؤخذ وقتا طوٌبل لقراءة نصوصها و 
 . (16)لتحلٌل أفكارها

و ال مرٌة فً أّن التحقٌق الدقٌق و المضبوط للمخطوط من لدن المحقق       
الحاذق البارع ، هو التحقٌق الذي ٌمّكن الدارس من بناء دراسة علمٌة صحٌحة و 

ك نقول: أّن ما ٌبنى سلٌمة. أّما إذا سارت األمور عكس ما ذكرنا ، فإنه و عند ذا
 . (17)على باطل فهو باطل ، أو "ما بنً على الفاسد ، ال ٌمكن أن ٌبرأ من الفساد"

و هذا فً الحقٌقة ٌتطلب من المحقق االدراك الجٌد للقواعد التً تحدد فن       
التحقٌق و تمكن من التحكم فً مادته ، ادراكا ٌسهل علٌه الوقوؾ على عملٌة 

ر بٌن المصنؾ و نظرابه من المصنفٌن للمخطوطات إذا ما حاز كما التؤثٌر و التؤث
معرفٌا بشؤن سٌر و ترجم أولبك األعبلم ، و المصادر التً كانت زادهم فً 
مصنفاته ؛ ذلك أّن هذه األخٌرة تٌّسر علٌه )المحقق( توثٌق المادة العلمٌة التً هو 

 . (18)بصدد تحقٌقها و اخراج نصوصها
أن ٌكون على دراٌة تامة بالخطوط العربٌة )فعلم قراءة الخطوط كما ٌنبؽً       

من العلوم األساسٌة فً عملٌات دراسة و تحقٌق النصوص ، فٌتوجب بذلك على 



المحقق و الباحث تعلمها و التدرب على قراءتها ، ذلك أن دراستها تبعده عن 
تحقٌق ، و مهاوي الخطؤ و الزلل فً اخراج النصوص التً هً قٌد الدراسة و ال

من هذه الخطوط: الخط الكوفً ، و المؽربً ، و الخط الرقعً ، و النسخة  ، و 
، و اصطبلحات النساخ فً ترتٌب الصفحات ، و الماما واسعا  (19)الثلث

بمصطلحات هذا الفن ، و متقنا لعلم التصحٌؾ و التحرٌؾ ، و ؼٌرها من القواعد 
 . (20)الضرورٌة لممارسة هذا الفن من التحقٌق

كما أّنه من الجدٌر بالذكر ، ان رمنا تحقٌقا علمٌا هادفا للمخطوط الجزابري       
فً ظل ما تكتسٌه هذه العملٌة من صعوبات جلٌلة أن ٌراعً المحقق الزمن 
الكافً إلخراج عملٌه فً الصورة الحسنة المرجوة حتى و ان أخذت من وقته 

عمال لسوء ما ٌجّره من جرابم زمنا طوٌبل ، و تفادي التسرع فً مثل هذه األ
"مطالب بحرث  -كما ٌقول منٌر البصكري-علمٌة فً حق الوثٌقة المحققة. فهو 

معرفً للنص ، و حفر بنٌوي فً طبقاته و مستوٌاته ، و اضاءة واعٌة و وافٌة 
 . (21)ألسبلته و كوامنه"

اثنا المخطوط و من األهمٌة بمكان التذكٌر، أّنه من بٌن أهم فوابد تحقٌق تر      
هو أن نضع بٌن ٌدي األجٌال الحالٌة مادة علمٌة حٌة نستقرأ من خبللها بالبحث و 
التحلٌل و االستنباط ماضٌنا إلدراك مدى عمق صلة األمة الجزابرٌة بحٌاتها 
العلمٌة و المعرفٌة ، و الوقوؾ على هوٌة األمة و اثبات ذاتٌتها و خصوصٌتها و 

ها و مشارب هذه الثقافة ، و ارتباطها الوثٌق بجدور أصالتها فً ظل تنوع ثقافت
هذه األمة و معتقداتها الدٌنٌة و منطلقاتها التارٌخٌة و شمولٌتها لمقوماتها 
األساسٌة. و من ثم نحفظ ذاكرة هذه األمة و نقطع عنها دابر النسٌان و نمّد 

ذاكرة إلى الجسور و األوعٌة المتدفة بالمحتوٌات المعرفٌة و الحضارٌة لهذه ال
األجٌال البلحقة لترسم طرٌقها نحو تحقٌق النهضة الفكرٌة و الحضارٌة ، و 
استشراؾ مستقبلها. و ذلك طبعا بعد أن نستؤصل عن هذا التراث ما شابه من 
مؽالطات و تعارض فً النصوص و اختبلؾ فً اثبات الحقابق العلمٌة و 

نص و الدلٌل أو العناصر الصالحة الرواٌات ، و نقتبس الحقابق العلمٌة الُمثبتة بال
 للبقاء و التً ال تتعارض مع ثقافتنا و معتقداتنا و تارٌخنا و هوٌتنا.

فالحقٌقة التً ال مناص منها، أن تراثنا الجزابري المخطوط قد تعرض فً       
فترة االستعمار إلى حملة شرسة أتت على جزء معتبر من ذلك الرصٌد الثقافً و 

مة الجزابرٌة ، التً سعى االستعمار لطمس معالم حضارتها و الفكري لهذه األ
قٌمها و آثارها العلمٌة و األدبٌة و الفكرٌة و الفنٌة و ؼٌرها ، ما جعل الكثٌر من 
الحقابق العلمٌة تخفى عن الباحثٌن و المحققٌن ببل رجعة. و لذلك ال ٌنبؽً أن 

تكمل المسٌرة التً بدأها ٌترك المحققون المجال للعوامل الطبٌعٌة و البشرٌة ل
 االستعمار لدفن هذه الحقابق ، و انما انقاد ما ٌمكن انقاذه قبل فوات األوان.



و من اآللٌات الكفٌلة بتفعٌل عملٌة إحٌاء التراث الجزابري المخطوط ، و      
الحفاظ علٌه من الزوال و االندثار ، من خبلل عملٌة الفهرسة و التحقٌق من لدن 

و المإسسات العلمٌة و العناصر الفردٌة الباحثة فً هذا المجال، ما كل الهٌبات 
 نسوقه فٌما ٌؤتً تبعا:

فً البداٌة ال بّد على الباحث و صاحب المخطوط و كل القابمٌن على الهٌبات و  -
المإسسات العلمٌة و الثقافٌة التحلً بروح المسإولٌة و الواجب العلمً و الوطنً 

ط الذي انتجه العالم الجزابري و ضّمنه عصارة عقله و تجاه ذلك التراث المخطو
فكره و معارفه لترتوي من بحر مادته أجٌال عصره و من ٌلٌها ، فً جهود 
فرادى و جماعات النقاد هذه المخطوطات من سجن النسٌان و طٌات األوراق و 
رفوؾ الخزابن من خبلل أعمال الجمع و التحقٌق و الفهرسة و الرقمنة و 

. مع توفٌر األجهزة الكفٌلة بحفظ المخطوط فً وسط أكثر مبلءمة التصوٌر
الستمرار حٌاته على ؼرار عملٌات التكٌٌؾ المركزي للتحكم فً درجة الحرارة 
و نسبة الرطوبة فً أماكن الحفظ خصوصا المكتبات العامة ، و كذا الحفاظ على 

ات و النظافة الدورٌة ألرضٌات و رفوؾ المخازن تتضمن تلك المخطوط
 . (22)مراقبتها بشكل مستمر و دوري لمعاٌنة أي ضرر قد ٌحٌط بها

العمل على توطٌد الصلة بٌن الباحث و المالك للمخطوط من خبلل التكثٌؾ  -
للزٌارات المٌدانٌة للباحثٌن و الطلبة للمراكز و المكتبات و الخزابن التً تزخر 

س و توعٌة المالكٌن لهذا بالمخطوط الجزابري ، مع التكثٌؾ من عملٌات التحسٌ
المخطوط و القابمٌن علٌه بؤهمٌة تحقٌق المخطوط و جمعة و جرده و فهرسته. 
مع األخذ بعٌن االعتبار ضرورة سن قوانٌن تنظٌمٌة صارمة تحدد كٌفٌة تعامل 
الباحثٌن و الطلبة مع هذه المخطوطات المراد دراستها بعد تحقٌقها ، تجنبا إلتبلؾ 

سلم إلٌهم فً أقراص مضؽوطة و ال ٌكون الرجوع إلى النسخة أوراقها ، بحٌث ت
األم المخطوطة إالّ فً الضرورة القصوى فً حالة اللبس أو عدم الوضوح و 

 ؼٌرها من الحاالت التً تستوجب ذلك. 
اقامة المإتمرات و الندوات العلمٌة المحلٌة و الوطنٌة لتفعٌل العملٌة و االستفادة  -

من األبحاث و الدراسات المستجدة فً مجال تحقٌق المخطوط ، مثل ما تعلق بـ: 
وضع مشارٌع ضخمة لتحدٌد األسس العلمٌة المعتمدة فً تحقٌق التراث الجزابري 

طوط و منهجٌة دارسته و تحقٌقه ، مع العمل ، و كذا كٌفٌة العناٌة بالتراث المخ
على تجسٌد التوصٌات التً ٌقرها المإتمرون و السهر على ذلك ، حتى ال تبقى 

 حبرا على ورق.
 فتح ورشات و اقامة دورات تكوٌنٌة فٌما ٌتعلق بتحقٌق المخطوط. -
اتاحة المخطوطات للباحثٌن و الدارسٌن و كل المتخصصٌن ، سواء للباحثٌن  -

الجزابرٌٌن أو ؼٌرهم من المهتمٌن ، من خبلل نشرها نشرا رقمٌا على أوسع 



نطاق ، على مستوى كل الجامعات الجزابرٌة و مراكز البحث العلمً 
لمخطوطة المتخصصة ، و ذلك من أجل االطبلع على أنواع الكنوز الجزابرٌة ا

فً شتى المجاالت العلمٌة ، و االنتصاب للعناٌة بالمخطوطات تصفٌفا و تصنٌفا و 
 تحقٌقا و دراسة و تعلٌقا و فهرسة من لدن المحققٌن بشكل أخّص.    

انجاز كتب ببلوؼرافٌا و معاجم ترصد ما نشر من التراث الجزابري المخطوط  -
الباحثٌن و الدارسٌن لتحقٌقه و ، و ما ال ٌزال بكرا فً حاجة النتصاب جهود 

 دراسته. 
التكثٌؾ من عملٌة اقامة مراكز البحث العلمً المتخصصة فً تحقٌق  -

المخطوطات ، و كذا المخابر الملحقة بالجامعات الجزابرٌة المختلفة عبر الوطن ، 
و تفعٌل دور القابمة منها. و توسٌع عملٌة اصدار المجبلت العلمٌة و النشرٌات 

 .(23)ة المتخصصة فً مجال المخطوطالتراثٌ
بحٌث تضاؾ جهودهم و تدعم الجهود التً تقوم بها المراكز و المخابر       

المنتشرة عبر تراب الوطن فً مجال حماٌة التراث المخطوط و جمعه و تحقٌقه ، 
و منها المركز الوطنً للمخطوطات و ملحقته بوالٌة تلمسان ، و المركز الوطنً 

الٌة أدرار ، و سنقؾ بشكل مختصر على بعض المهام المنوطة للمخطوطات بو
 بهذا المركز األخٌر:

 المركز الوطنً للمخطوطات بولٌة أدرار:
و هذا المركز الخاص بالمخطوطات الجزابرٌة ٌقع تحت وصاٌا الوزٌر       

 المكلؾ بالثقافة. و من مهامه الربٌسة ما نسوق مختصره على النحو التالً: 
 المخطوطات بالطرق العلمٌة الحدٌثة. حفظ  -1
 االهتمام بعملٌات الجرد العام للمخطوطات و تصنٌفها. -2
 تحقٌق أهم المخطوطات و فهرستها. -3
 تحدٌد الخرٌطة الوطنٌة للمخطوط، -4
دراسة مكونات المخطوطات كالورق ، الحبر ، صناعة أدوات الكتابة و، و   -5

 صناعة الكتاب. 
 لتراث الفكري فً االطار االقتصادي و السٌاحً.عملٌة ادماج ا -6
ابراز القدرات الفكرٌة و االبداعات الفنٌة المحلٌة المستوحاة من المخطوط  -7

 الجزابري بما ٌحتوٌه من فنون خطٌة و علم النقوش و ؼٌرها. 
 ٌقوم بمهمة تنمٌة الوعً بؤهمٌة المخطوط و ضرورة الحفاظ علٌه. -8
ام االتفاقٌات مع الهٌبات الوطنٌة و الدولٌة  الستثمار هذا ٌسهر على عملٌة ابر -9

 . (24)التراث و حماٌته
االنتصاب فً جهود تحفٌزٌة للباحثٌن و الدارسٌن المتخصصٌن و كل المهتمٌن  -

بتحقٌق المخطوط و دراسته من طرؾ السلطات الوصٌة مإسسات حكومٌة أو 



بك الباحثٌن ، كمنحهم جوابز ادارة الجامعات الجزابرٌة ، و ذلك بتشجٌع أول
تشجٌعٌة لتحقٌق التراث المخطوط. و كذلك االهتمام بعملٌة الفهرسة لهذه 
المخطوطات الكثٌرة التً تحوزها الجزابر الستكمال الجهود القابمة فً هذا 
المجال ، وفق أسس فن الفهرسة و قواعده من لدن المتخصصٌن و الحاذقٌن فً 

و تصنٌفه ، و ذلك ضمن شبكة المخابر و مراكز علم دراسة التراث المخطوط 
البحث المترامٌة عبر جامعات الوطن ، سواء ما تعلّق بالمواصفات الشكلٌة 
للمخطوط أو محتواه العلمً ، و كذا المعلومات الخاصة بمإلفه و عدد نسخه و 
تارٌخها و نوعها أصلٌة كانت أو فرعٌة ، و ؼٌرها من األمور المتعلقة بفن 

، مع الحرص على نشر هذه الفهارس. و هذا لتسهٌل عمل المحققٌن و  الفهرسة
 . (25)الدارسٌن لمضامٌن تلك المخطوطات المفهرسة

ادخال مقٌاس التحقٌق العلمً للمخطوط ضمن المناهج الدراسٌة فً الجامعات  -
الجزابرٌة ، خاصة فً التخصصات المتعلقة بدراسة العلوم االنسانٌة و 

لؽة و األدب ، ٌقوم على تدرٌسهم مإطرون مختّصون ، مع عدم االجتماعٌة و ال
االقتصار على الدراسة النظرٌة ، بل ضرورة العناٌة الفابقة بالجانب التطبٌقً ، و 
مرافقة الطلبة مٌدانٌا ، مما ٌسمح بالوصول إلى تكوٌن رفٌع ، بحٌث ٌصبح 

ق ، فٌمتلك عندبذ الطالب المكون قادرا على الدراسة و المتابعة فً حقل التحقٌ
الطالب الباحث المبادئ األولٌة فً علم تحقٌق المخطوط و تزول أمامه فكرة 
صعوبة تحقٌق المخطوط ، و ٌكون ارهاصا أٌضا للتعمق فً دراسته فً مرحلة 

 الدراسات العلٌا ، ماجستٌر كانت أو ماستر أو دكتوراه. 
رة تبدل فً سبٌل تحقٌق و نحن من وراء هذا ، ال ننكر أّن هناك جهود كبٌ     

المخطوطات الجزابرٌة ، لكنها تبقى محدودة فً ظل الزخم الهابل الذي تزخر به 
الجزابر فً عدد مخطوطاتها. و من بٌن المخطوطات الجزابرٌة التً تم تحقٌقها ، 
نذكر بعضا منها على سبٌل المثال ال الحصر ، و منها: مخطوط العقابد االسبلمٌة 

نٌة و األحادٌث النبوٌة ، لعبد الحمٌد بن بادٌس ، الذي حققه محمد من اآلٌات القرى
الصالح رمضان. و دٌوان الصٌب و الجهام و الماضً و الكهام ، للسان الدٌن ابن 
الخطٌب ، الذي حققه محمد الشرٌؾ قاهر. و كذلك مخطوط وشاح الكتابب و 

محمد بن عبد زٌنة الجٌش المحمدي الؽالب ، البن روٌلة قدور ، من تحقٌق 
الكرٌم. و الجواهر الحسان فً نظر أولٌاء تلمسان ألبً مدٌن شعٌب ، الذي حققه 

 . (26)عبد الحمٌد حاجٌات ، و ؼٌرها كثٌر
و هذا ، دون أن ٌؽفل الباحث و طالب الماجستٌر أو الماستر و الدكتوراه       

وط لٌدرس عن الشروط التً وضعها المختصون و الكفٌلة بتحدٌد صبلحٌة المخط
كرسالة جامعٌة ، و فً طلٌعتها ، أن ٌكون ذا قٌمة علمٌة ، بحٌث ٌحتوي على 
المادة العلمٌة الجدٌدة التً ؼابت فً ؼٌره من الكتب المحققة ، ذلك أن الهدؾ 



العلمً من الرسالة العلمٌة ٌتعدى عملٌة تحقٌق المخطوط ألجل حفظ مادته و 
مادته ، إلى ابراز حقابق علمٌة و اخراجها على حقٌقتها حتى و ان تكررت 

معرفٌة جدٌدة تضاؾ إلى الرصٌد العلمً المحقق. و من هذه الشروط ما نذكره 
 فٌما هو آت:

أن ٌكون هذا المخطوط قد ُصّنؾ فً فترة زمنٌة سبقت زمن الباحث إذ ٌنتفً  -1
 شرط قبولها للدراسة إذا ُخّطت فً زمن دراسته من طرؾ الباحث. 

 ٌكون المخطوط معلوم المإلؾ موثوقا فً ذلك.  كما ٌجب أن -2
 ضرورة توفر نسخ أخرى عن المخطوط المراد دراسته.  -3
أن ٌناسب حجم المخطوط المطلوب فً األطروحة العلمٌة المراد البحث فٌها ،  -4

 . (27)و ذلك من حٌث عدد أوراقه
ول على و من المخطوطات التارٌخٌة التً حققت كدراسة أكادٌمٌة للحص      

شهادة الماجستٌر ، الدراسة المتعلقة بتحقٌق و تقدٌم مخطوط "أخبار و أٌام وادي 
م(" ، و 1982- 1918ه /1403- 1336رٌػ للشٌخ محمد الطاهر بن دومة )

التً حققها الطالب الباحث "محمد الحاكم بن عون" بكلٌة العلوم االنسانٌة و 
د أخذ على عاتقه هذا الباحث مهمة االجتماعٌة ، بجامعة منتوري  بقسنطٌنة. و ق

تحقٌق هذا المخطوط نظٌر ما ٌنطوي علٌه من أهمٌة بالؽة ، كونه ٌتعلق بمنطقة 
و التً  -كما ٌذكر صاحب التحقٌق-وادي رٌػ التً ُتفتقد فً الدراسات التارٌخٌة 

كانت طرٌقا للحجٌج و ممرا ربٌسا للقوافل التجارٌة القادمة من المؽرب ، و هو 
تج حقبل خصبا تتلقح فٌه المعارؾ و الثقافات بتلك المنطقة. كما أن المخطوط ما أن

 .  (28)ٌعّد من المصادر المهمة لتارٌخ الجزابر فً عهد االحتبلل الفرنسً
ربط عبلقات علمٌة تقوم على أساس التعاون و التنسٌق بٌن مراكز البحث فً  -

الجزابر و فً باقً دول العالم فً مجال االهتمام بتحقٌق المخطوطات و دراسة 
نصوصها و نشرها ، و تبادل الخبرات الفنٌة و المعلومات التعرٌفٌة 

ا العلمٌة و الثقافٌة . مع تظافر كل الجهود الوطنٌة بكل مإسساته(29)بالمخطوطات
و االعبلمٌة بعناصرها العلمٌة الفاعلة ، و رصد كل االمكانات المادٌة و البشرٌة 

 .(30)و التشرٌعٌة و المالٌة إلحٌاء هذا التراث و تحقٌقه
فتح مشارٌع للطلبة المقبلٌن على الدراسة فً مرحلة الماجستٌر أو الماستر و  -

الدكتوراه فً الجامعات الجزابرٌة فً مجال تحقٌق المخطوطات و دراستها ، و 
 توجٌه طلبة الدراسات العلٌا إلعداد رسابلهم العلمٌة فً مجال التحقٌق و الفهرسة. 

الكتب المتعلقة بوضع األسس العلمٌة و تكثٌؾ جهود الباحثٌن فً مجال انتاج  -
خصوصا من ذوي الخبرات –المناهج لعملٌة تحقٌق المخطوطات و قواعدها 

و تسهٌل عملٌة نشرها ، و وضعها فً متناول الباحثٌن و  -المتراكمة فً التحقٌق
الطلبة بعد نشرها و طبعها. مع ابراز المشكبلت و الصعاب التً تعترض سبٌل 



الكفٌة بتجاوزها ، دون أن نؽفل ضرورة اجتناب عملٌة اجترار  المحقق و الحلول
 مضامٌن المصنفات السابقة فً نفس المجال بل ال بّد من اضافة الجدٌد.

الدراسة العمٌقة و الدقٌقة من طرؾ المحققٌن لؤلسالٌب العلمٌة المتبعة فً  -
هذا الفن من  المصنفات التً تركها القدامى ؛ ممن كان لهم الفضل فً تقعٌد قواعد

التحقٌق و تؤصٌله ، و الوقوؾ على كل التنبٌهات و التوجٌهات و المبلحظات 
الخاصة بعملٌة التحقٌق و قواعدها. فإلى هإالء المصنفٌن المسلمٌن القدامى ٌرجع 
الفضل األكبر فً التؤسٌس لفن التحقٌق و رسم مبلمحه و وضع ارهاصاتها ، التً 

صوصا فً وقتنا الحالً زمن التطور العلمً و أخذت فً التطور شٌبا فشٌبا خ
 التكنولوجً المذهل.

 نقد التحقٌق: -
فً ظل كثرة األخطاء و تكرارها فً مجال تحقٌق رواٌات و نصوص       

المخطوطات و خطورتها على الكتابة العلمٌة المتنوعة ، أضحى االهتمام بنقد 
مخطوطة المحققة فً األدب التحقٌق ضرورة حتمٌة بشكل كبٌر  قصد نقد اآلثار ال

و التارٌخ و سابر الفنون من لدن الباحثٌن و المتخصصٌن من النّقاد ، لتمٌٌز 
العلٌل فً الرواٌات من السلٌم ، و كشؾ مواطن الضعؾ و الزلل و الخلل 
لتداركها فً عملٌات التحقٌق القادمة من لدن أولبك الذٌن صّنفوها لتدارك أخطابهم 

 لؽرض.أو من ؼٌرهم لنفس ا
و أساس النقد هو الحذر و الشك فً الرواٌات و النصوص المدونة ، بحٌث       

تقتضً اعادة الدراسة و الفهم و التحلٌل و االستنباط للحقابق العلمٌة من ثناٌاها 
بعد عرضها على مٌزان العقل الناقد و الدلٌل الثابت. و ال رٌب أّن هذه العملٌة 

لى الباحث أو المحقق ، ذلك أّن عملٌة قبول أقوال النقدٌة لٌست باألمر السهل ع
ٌّمة و السلٌمة منها من األقوال  أصحاب المخطوطات من رفضها و تمٌٌز الق
السقٌمة و المكذوبة ، ٌقتضً االنسبلخ من روح العاطفة و المٌول و االنحٌاز و 

 اد. لباس ثوب الموضوعٌة و الحٌاد و السعً لكشؾ الحقٌقة العلمٌة التً هً المر
و علٌه فمادام لٌس من باب الحكمة و العدالة العلمٌة أن نسوي فً المٌزان       

بٌن أقوال الناس الختبلؾ قٌمة تلك النصوص و أؼراض أصحابها من تصنٌفها و 
اختبلؾ نوازعهم و مٌوالتهم ، أصبح أمرا حتمٌا ، عرضها على مٌزان النقد 

 . (31)العادل إلثبات الحقٌقة العلمٌة السلٌمة
و بشؤن العملٌات النقدٌة التً ٌقوم بها النقاد لتحقٌقات ؼٌرهم ، منهم من ٌقوم       

بجمع تلك األخطاء و األوهام و الهفوات التً وقع فٌها صاحبها محقق المخطوط 
و إرسالها إلٌه لمراجعتها و تصحٌح ما وقع فٌه من خطؤ ، مع ارفاق تلك األخطاء 

قد لنشرها فً شكل كتاب أو مقال ، فٌستفٌد منها المحقق بالتصوٌبات ، أو ٌعمد النا
 األول أو من ٌقوم بإعادة تحقٌق المخطوط مرة أخرى. 



و هذا ال رٌب قصد البحث عن الحقٌقة العلمٌة الصادقة ، و ذلك طبعا وفق       
.حٌث أن ما (32)أسس منهج النقد العلمً و قواعده و أصوله أو علم "نقد التحقٌق"

فن التحقٌق ٌشترط أٌضا فً نقد التحقٌق، و من ذلك على سبٌل المثال  ٌشترط فً
 ال الحصر:

 الخبرة: -
و هً ال تتؤتً إال بالعمل الجاد و الهادؾ ، و االستمرار فً عملٌات التحقٌق 
لتطوٌر الكفاءات و القدرات الذاتٌة فً مجال التحقٌق ، و االلمام بفنون التحقٌق ، 

من األخطاء التً وقع فٌها المحقق أثناء عملٌة تحقٌق  مع االستفادة فً كل مرة
المخطوط و تفادٌها فً العملٌات التحقٌقٌة التً تلٌها. فتؽدو لذى الباحث المحقق 
ثقافة متنوعة و رصٌنة عن فن التحقٌق و أدواته ، فٌسهل علٌه وقتها ركوب 

 سفٌنة التحقٌق ، و ٌحسن قٌادتها إلى بر األمان.
 الدراٌة: -

ٌكون المحقق على دراٌة تامة بفنون تحقٌق المخطوط و قواعده ، من مثل: بؤن 
ادراك أسسه كمعرفة موضوع المخطوط ، و شكله الفنً ، و درجة قدم 

و القدرة على تفكٌك المصطلحات و ادراك معانٌها ، و تصنٌفها سواء  المخطوط.
المحقق محٌطا . كما ٌنبؽً أن ٌكون (33)ما تعلق بالعلوم أو العمارة و الفنون

بالمصادر المخطوطة و المطبوعة ذات الصلة بموضوع المخطوط قٌد التحقٌق ، 
باإلضافة إلى معرفة مكانة المصنؾ العلمٌة و االجتماعٌة بٌن علماء عصره و 
مدى اسهامه فً الحقل المعرفً فً الوسط الذي نشؤ و أبدع فٌه ، و مكانته بٌن 

ضوا فً نفس المجال المعرفً الذي ألؾ المصنفٌن و العلماء خصوصا الذٌن خا
 فٌه.

 سعة الطالع على المظان: -
و ذلك ال ٌتؤتى إالّ بالقراءة المكثفة ، و االطبلع على أكبر عدد من النصوص 
المحققة ، و مقارنتها و اخضاعها ألسس التحقٌق و مناهجه ، و االلمام بشكل كبٌر 

لدن النقاد السابقٌن أو  بما تزخر به المصنفات الخاصة بنقد التحقٌق من
المعاصرٌن كتبا أو مقاالت ، و كل ما ٌصدر حدٌثا فً نفس المجال ، سواء فً 
الجزابر أو ؼٌرها من بلدان العالم الرابدة فً مٌدان علم نقد التحقٌق ،و كذا 

 . (34)الدراٌة بمضامٌن المخطوط المعرفٌة
 اتباع منهج نقد التحقٌق:  -

ٌّد بالهدؾ الربٌس من عملٌة النقد و هو اظهار الحقٌقة و ٌكون ذلك من خبلل التق
ٌّبة فً النص المحقق ، من خبلل كشؾ كل األوهام و التصحٌفات و  العلمٌة المؽ
التحرٌفات و المؽالطات و التزٌٌؾ الذي شاب نصوص الرواٌة المحققة ، مع 

ات تحدٌد مواطنها فً النص المدروس ، ناهٌك عن اٌراد المبلحظات و التصحٌح



بشكل مضبوط و مبّوب ، مع ذكر المصادر التً كانت سندهم فً عملٌة النقد 
التحقٌق من أجل الرجوع إلٌها من طرؾ صاحب النص المحقق من جهة و 

 .(35)لبلستدالل بها على عملهم من جهة أخرى
 خاتمة:

و فً ختام دراستنا هذه نقول: أن التراث المخطوط الذي تزخر به الجزابرجدٌر 
مام ، و فً حاجة لرصد جهود مكثفة من أبنابها الباحثٌن و الدارسٌن باالهت

المتخصصٌن لتحقٌقه و نشره ، و دراسة مضامٌنه دراسة علمٌة دقٌقة و 
موضوعٌة، لحماٌته من الموت البطًء فً ظل األسباب السالفة الذكر. و ذلك 

أو تارٌخٌة  نظٌر ما ٌنطوي علٌه هذا التراث من أهمٌة كبٌرة سواء كانت علمٌة ،
أو أدبٌة ، و تراثٌة و عمرانٌة تكشؾ العدٌد من الجوانب المضٌبة فً حضارة 
الجزابر و ابداع علمابها و فبلسفتها و أدبابها و مإرخٌها. ذلك  أّنه ٌحّدد المبلمح 
العامة لمسٌرة الحٌاة العلمٌة و الفنٌة للنخبة الجزابرٌة ؛ فباستخراج مكنوناته تعظم 

فً بناء حاضر الجزابر و مستقبلها ، هذا البناء الذي ال ٌمكن أن  االستفادة منه
ٌنفك عن ماضٌها. و ال رٌب أّن هذه الجهود المضنٌة فً عملٌة تحقٌقه و نشره 

 كفٌلة بإعادة الحٌاة إلٌه و بّث الروح فٌه من جدٌد.
و نشٌد فً هذا المقام، بضرورة أن ترقى عملٌات التحقٌق هذه، لنصوص      

وطات إلى مصاؾ األعمال الجادة العلمٌة و الدقٌقة ، و ال تقتصر على المخط
الشرح و التبسٌط و الفهرسة و النشر ، ما ٌجعلها قرٌبة إلى المخطوط من 
المطبوع. فتؽدو إذا تحقق ما ذكرنا ، جدٌرة بؤن تكون مراجع أساسٌة فً 

ة ، و تكون متكؤ المجاالت العلمٌة المختلفة ، تسّد رمق الكتابة العلمٌة الهادف
الباحثٌن و الدارسٌن لمضامٌنها و تفاصٌلها ، تزودهم بمادة علمٌة صحٌحة و 
منقحة ، فنجاح العملٌات الدراسٌة لمضامٌنها قرٌنة و مبنٌة على نجاح أعمال 

 تحقٌقها.
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مخبر المخطوطات الجزابرٌة فً ؼرب افرٌقٌا ، جامعة أدرار ، الجزابر ، دٌسمبر من سنة 

 .77- 76، ص 2013
 . 23- 22أنظر: مرٌم بقدور: المرجع السابق ، -(8)
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رفوؾ ، العدد الثانً ، مخبر المخطوطات الجزابرٌة فً ؼرب افرٌقٌا ، جامعة أدرار ، 
 . 12، ص 2013الجزابر ، دٌسمبر 

، دار المعارؾ ، القاهرة ،  8منهج البحث التارٌخً ، ط للمزٌد أنظر: حسن عثمان: -(18) 
 .29- 27مصر ، ص
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،  رفوؾ ، العدد الثانً ، مخبر المخطوطات الجزابرٌة فً ؼرب افرٌقٌا ، جامعة أدرار
 .142- 141، ص 2013الجزابر ، دٌسمبر 
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للشٌخ محمد الطاهر بن دومة ، كلٌة العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة ، جامعة منتوري ، قسنطٌنة 
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 ـ تاورٌرٌت حسام الدٌناألستاذ: 

 اللؽة العربٌةمركز البحث العلمً و التقنً لتطوٌر 

 وحدة ورقلة ـ

 
 

 حفظ وترمٌم المخطوطات فً الجنوب الشرقً الجزائري

 ـ الزاوٌة العثمانٌة بمدٌنة طولقة أنموذجا ـ

تتضمن عملٌة حفظ المخطوطات جملة من اإلجراءات و التدابٌر 

 االحترازٌة، وذلك لحساسٌة هذا الصنؾ من أصناؾ التراث .



المخطوطات جملة من المخاطر المتنوعة، حٌث وتحٌط بعملٌة حفظ هذه 

 تتعرض هذه الكنوز التراثٌة باستمرار إلى خطر التلؾ جراء عدة عوامل .

وٌقؾ هذا البحث على واقع حفظ المخطوط فً الجنوب الشرقً 

الجزابري ومدى االستعانة بالوسابل و الطرق الحدٌثة فً عملٌة حفظ وترمٌم و 

 لٌة التً تواجه هذه العملٌة .المخطوط، والتحدٌات المستقب

حٌث تم القٌام برحبلت مٌدانٌة للوقوؾ عند مختلؾ المراحل التً ٌمر بها 

المخطوط بالجنوب الشرقً فً طرٌق عملٌة حفظه و تخزٌنه فً المكتبات، وفق 

 إجراءات خاصة و استثنابٌة فً بعض األحٌان .

لوالٌة بسكرة عٌنة وتم اختٌار الزاوٌة العثمانٌة بمدٌنة طولقة التابعة 

مٌدانٌة لهذه الدراسة، لما ٌتمٌز به هذا القطب العلمً من إمكانات وعناٌة من 

طرؾ السلطات المحلٌة ، وما ٌحتوٌه من عدد ضخم من المخطوطات فً شتى 

أصناؾ العلوم والمعارؾ، وما لدى هذا المركز من خبرة فً التعامل مع 

 المخطوط .

 على جملة من العناوٌن المهمة : عرضوقد تم الوقوؾ فً هذا ال

 

 

 المخطوط  :و أ ـ الزاوٌة العثمانٌة

 أول : التعرٌؾ بالزاوٌة :

 ـ التعرٌؾ : 1

الزاوٌة العثمانٌة أو زاوٌة سٌدي عمر بن علً، من أهم 

زواٌا الشرق الجزابري و الجنوب ككل، وأحد أهم 

) المنابر العلمٌة والدٌنٌة فً الوطن.                 

 ( الزاوٌة العثمانٌة:  1الشكل 

http://4.bp.blogspot.com/-E6W5SRmiKMc/TwlQ0xJVdAI/AAAAAAAAAQ0/lImveQBv0As/s1600/zaouia+de+tolga.jpg


الزاوٌة العثمانٌة مإسسة تعلٌمٌة، للعلوم الشرعٌة، و خاصة التفسٌر و الحدٌث و 

السٌرة النبوٌة، تتكون أساسا من مسجد و مدرسة لتعلٌم مبادئ العلوم الشرعٌة، 

وٌدرس فً هذه المإسسة العدٌد من طلبة العلم من داخل مدٌنة طولقة و خارجها، 

 أخرج هذا القطب العلمً شٌوخا كبار ٌشهد لهم بالعلم و الزهد .و قد 

 : ـ مإسس الزاوٌة العثمانٌة  2

هـ ، بطولقة، عالم زاهد ٌشهد له  1166الشٌخ علً بن عمر ، من موالٌد سنة : 

ربٌع األول الموافق  03بالصبلح و التقوى و الدعوة إلى هللا، توفً ٌوم الخمٌس 

 قر الزاوٌة، وال ٌزال مدفونا هناك إلى الٌوم .هـ ، ودفن بم 1258لـ : 

 :ـ تؤسٌس الزاوٌة  3

م على ٌد الشٌخ علً  1781هـ الموافق لـ  1192تؤسست الزاوٌة العثمانٌة سنة 

كمنبر و منارة علمٌة ٌحج بن عمر، و ذلك بطلب من شٌخه : محمد بن عزوز، 

لها من كافة األقطار ، كان لها دور تارٌخً واجتماعً بارز خاصة إبان فترة 

 االستعمار .

ـ الموقع  2

الجؽرافً 

 2) الشكل :

موقع : 

الزاوٌة 

 ( العثمانٌة

تتبع  

زاوٌة الشٌخ 

علً بن 

عمر 

للجنوب 

الشرقً 

الجزابري، 

حٌث تقع 

 الشمال

 الزاوٌة العثمانٌة

 الجزابر العاصمة

 مقٌاس الخرٌطة



التابعة لوالٌة بسكرة ، و تبعد عن بسكرة المدٌنة الزاوٌة العثمانٌة بمدٌنة طولقة 

 كلم . 400كلم، كما تبعد عن عاصمة الببلد بحوالً  37حوالً : 

 

مكتبة :  3) الشكل ثانٌا : مكتبة الزاوٌة للمخطوط :

 ( المخطوطات

تزخر الزاوٌة العثمانٌة بمدٌنة طولقة بجملة من       

حتوي على كتب المخطوطات فً شتى العلوم والمعارؾ، إذ ت

مطبوعة طباعة حجرٌة نادرة و العدٌد من المخطوطات المتنوعة فً علوم 

تفسٌرا، إضافة إلى عناوٌن أخرى فً علوم  52القرآن، حٌث ٌوجد فٌها أكثر من

التجوٌد والتفسٌر والناسخ والمنسوخ والدراسات القرآنٌة وكذا علوم الحدٌث  

له، وعلوم اللؽة العربٌة وآدابها والسٌرة النبوٌة، إضافة إلى الفقه وأصو

ومعاجمها، كما تحوي المكتبة أقساما لكتب التارٌخ والجؽرافٌا و الفلسفة والعلوم 

 الطبٌعٌة و الدقٌقة و مختلؾ أصناؾ العلوم .

حٌث تحوي مكتبة الزاوٌة العثمانٌة على عدد معتبر من المخطوطات المحفوظة، 

 مخطوط. 1500ٌزٌد عددها عن   والتً

مخطوط مفهرس و مصنؾ بمعلومات مفصلة لتسهٌل عملٌة  700ا حوالً منه

البحث، لمن ٌرٌد اإلطبلع من الباحثٌن و طبلب العلم و الهٌبات البحثٌة، إذ تحاول 

الزاوٌة العثمانٌة توفٌر الجو المبلبم و تشجٌع الباحثٌن لئلطبلع و االستفادة 

صة، ٌتم االتفاق علٌها مخطوطات المكتبة دون أي مقابل ، لكن وفق شروط خا

 بداٌة .

وقد استفاد عدٌد الباحثٌن من مكنونات المكتبة ومكانزها، و تم تحقٌق عدد ال  - 

 بؤس به من مخطوطاتها .

و من بٌن الباحثٌن الذٌن استفادوا من هذه المخطوطات، المإرخ و الكاتب  

 الجزابري أبو القاسم سعد هللا رحمه هللا .

 دٌد حالة المخطوط : ـ تح 1ب ـ المخطوط : 



ٌتم تحدٌد حالة المخطوط بالنظر إلى جودة الكتابة وكذا الورق المكتوب علٌه، 

وحالة التجلٌد وفق مجموعة من المعاٌٌر :                                                            

 ( مخطط ذهنً للتعرٌؾ بحاالت المخطوط:  4) الشكل 

 

 

  

 

إذ قد نواجه فً كثٌر من األحٌان  الكتابة  :أول : جودة 

مخطوطات تكاد ال تقرأ بفعل عدم وضوح الخط و انمحابه بفعل 

عامل الزمن وكذا الرطوبة، وؼالبا ما ٌظهر ذلك جلٌا على 

الصفحات األولى و األخٌرة من المخطوط، لشدة تؤثرها بهذه 

 العوامل نظرا لبلحتكاك المباشر بها .

و قد ٌتعرض ورق المخطوط لجملة من المخاطر أهمها :         رق :ثانٌا : جودة الو

 ( تلؾ الخط:  5) الشكل 

وهو األؼلب، و كثٌر الحدوث، حٌث تواجه صفحات أؼلب  أ ـ التمزق :

المخطوطات ٌومٌا خطر التمزق، بفعل عملٌات التصفح الدوري لها من طرؾ 

ٌؾ، وذلك وفق ما ٌظهر فً المحققٌن و كذا عند القٌام بعملٌات النقل و التنظ

 الشكل اآلتً :

 

 

تمزق :  6) الشكل  ( األوراق

 



 

و ٌعود هذا األمر ؼالبا لقدم مكان التخزٌن أو لموقعه إذ  ب ـ الرطوبة و البلل :

 أنه : 

مع طول المدة فإن جدران ؼرفة الحفظ تبدأ بالتآكل و تظهر فٌها التشققات، و هو 

ما ٌسهل األمر للتسرٌبات المابٌة، جراء األمطار خاصة أو قنوات المٌاه المهتربة 

 ( تبلل األوراق:  7) الشكل ، ما ٌتسبب فً تلؾ المخطوط . 

كذلك مكان حفظ المخطوط ٌلعب دورا فً حماٌة المخطوط، إذ 

ؼالبا ما تمتاز األقبٌة أو الطوابق األرضٌة بالرطوبة الشدٌدة، و 

هو ما ٌشكل خطرا على المخطوط، األمر الذي اضطر الزاوٌة 

 إلى تؽٌٌر مكان تخزٌن المخطوطات أكثر من مرة . 

ماوي ، أما العضوي فؽالبا ما و قد ٌكون ذلك بسبب عضوي أو كٌ ج ـ التآكل :

، فٌحدث ذلك (1)ٌكون مسببه مادة عضوٌة قد تكون بقاٌا طعام أو حشرات خاصة 

 تلفا جزبٌا فً المخطوط .

 أو مسبب كٌمٌابً، كمادة تنظٌؾ مثبل .

 

تآكل :  8) الشكل  ( األوراق

 

 

ٌن ٌعد الؽبلؾ الخارجً للمخطوط بمثابة الدرع المت ثالثا : جودة التجلٌد :

الحامً للمخطوط، وٌعد وجوده للمخطوط ضرورة ال ؼنى عنها، و عدم وجوده 

 أو اهترابه، ٌعنً ببساطة تلؾ المخطوط .



لذلك فإن اإلدارة الحكٌمة للزاوٌة تهتم كثٌرا بمسؤلة التجلٌد ذلك أنه الوجه 

الخارجً للمخطوط و الحامً و الحافظ لما فٌه، فتحرص على المعاٌنة الدورٌة 

 تجلٌد المخطوطات .لحالة 

 

 

 

 ( تلؾ التجلٌد:  9) الشكل 

 

ٌتعرض المخطوط إلى جملة من األضرار فً  ـ ترمٌم المخطوط : 2 

كثٌر من األحٌان، و هذا ما ٌتطلب من الهٌبة المشرفة القٌام بعملٌة ترمٌم و صٌانة 

 .(2)، و تختلؾ هذه العملٌة من مجمع إلى آخر وحسب طبٌعة األضرار 

بالنسبة لما تتبعه الزاوٌة العثمانٌة، فهو مختلؾ عما تقوم به بعض الهٌبات، و أما 

 تقلٌدي فً نفس الوقت.

فٌجب اإلشارة أوال إلى أن أؼلب المخطوطات التً تحوٌها مكتبة الزاوٌة العثمانٌة 

ذات حالة جٌدة و ال بؤس بها، إال ما ندر فإنه ٌتم التعامل معه وفق طرق فعالة 

 (3)د توصؾ بالتقلٌدٌة .على كونها ق

ٌتم االعتماد فً عملٌة صٌانة المخطوط وأثناء المداومة  أول : الوسائل : 

 على مجموعة من الوسابل األساسٌة : ، الدابمة على االعتناء بالمخطوط



ـ فرشاة : و ٌتم االستعانة بمجموعة متعددة األحجام، و تعد من الوسابل  1

التً ال ٌمكن االستؽناء عنها، و ٌتم التعامل بها مع األساسٌة فً عملٌة الترمٌم و 

 األوراق و صفحات المخطوط، و كذلك الؽبلؾ الخارجً له .

ـ مسطرة : ٌتم االستعانة بها أساسا فً أخذ قٌاسات ورق المخطوط، كما لها  2

استعماالت أخرى كالتثبٌت و الرصؾ و تحدٌد قٌاسات المناطق المتضررة من 

: و ٌتم االستعانة به فً معالجة األوراق الممزقة و الؽبلؾ ـ ؼراء 3المخطوط،

ـ مبلقط: و ٌتم التعامل به فً األساس مع صفحات المخطوط  4الخارجً خاصة، 

المتضررة و خاصة أثناء عملٌة ترمٌم 

األجزاء التالفة و الممزقة من المخطوط، 

ـ جهاز تكبٌر: و هً أداة ال ؼنى عنها  5

وط و حتى أثناء أثناء عملٌة فحص المخط

ـ قفازات:  6الشروع فً عملٌة ترمٌمه، 

ـ  7دفعا لخطر اإلضرار بالمخطوط، 

ـ كاشؾ ضوبً ذو حامل  8مساند، 

ـ أصبؽة: لمحاكاة لون ورق  9متحرك، 

 10المخطوط األصلً و حتى لون خّطه، 

ـ مواد عضوٌة: خاصة مع المخطوطات 

القدٌمة و التً دونت على جلود أو 

ـ محالٌل كٌمٌابٌة:  11، مكونات عضوٌة

للتعامل مع المشاكل الناجمة أساسا عن 

ـ جهاز  12سوء عملٌة الحفظ و التخزٌن، 

ـ أجهزة تثبٌت: لتثبٌت  13قذؾ الهواء الساخن: و له العدٌد من االستخدامات، 

ـ جلود حٌوانات: قصد االستعانة بها فً ترمٌم القطع  14المخطوط و صفحاته، 

ـ وسابل  16ـ أوراق مختلفة النوعٌة و السمك و الحجم،  15دة، التالفة أو المفقو

ـ خٌوط تجلٌد: و ٌتم االستعانة بها فً ترمٌم الؽبلؾ  17قص و برد منتظم، 

 الخارجً أو التجلٌد .

و تتبع الزاوٌة العثمانٌة : قاعدة : الوقاٌة خٌر من العبلج، فتجد إدارة الزاوٌة 

تحٌط هذه المخطوطات بجملة من اإلجراءات الوقابٌة للمحافظة علٌها، قد توصؾ 



بالصارمة، و هذا ما ٌفسر كون أؼلب مخطوطات الزاوٌة فً حالة جٌدة أو حسنة 

 فً العموم .

 على سبٌل المثال ال الحصر :كر و من بٌن هذه اإلجراءات نذ 

ـ ٌحرص القابم بمكتبة المخطوط شخصٌا على القٌام بنفسه بمختلؾ عملٌات 

التعامل مع المخطوط من نقل و تنظٌؾ  و تصوٌر و معاٌنة، و ذلك حفاظا على 

 المخطوط من  التلؾ .

 ـ تعدٌل حرارة مكان تخزٌن المخطوط خاصة فً الصٌؾ .

 . ـ الفحص الدوري للمخطوط

 ـ الحرص على نظافة مكان التخزٌن و الحفظ .

و مع ذلك تتبع الزاوٌة عدد ؼٌر قلٌل من الوسابل اآلنفة الذكر فً سبٌل الحفاظ 

على هذه المخطوطات، كما سٌتم إنشاء مركز لحفظ و صٌانة المخطوطات بمقر 

إدارة الوالٌة وذلك باالستعانة بمجموعة من الباحثٌن و الخبراء، بالتعاون مع 

 الزاوٌة العثمانٌة التً قدمت كل التسهٌبلت الممكنة فً سبٌل إنجاح هذا المشروع.

تمر عملٌة ترمٌم المخطوط بالزاوٌة العثمانٌة بثبلث  ثانٌا : المراحل : 

 : (4)مراحل أساسٌة 

أ ـ الفحص : وٌتم ذلك عن طرٌق وضع المخطوط تحت المعاٌنة الدقٌقة، بالعٌن 

كبٌر إن دعت الحاجة، لمدة قد تطول و قد تقصر حسب حجم المجرة، أو بآلة ت

المخطوط و نوعٌة المادة المصنوع منها، وكذا حجم األضرار التً أصابته، و تتم 

هذه العملٌة وفق أدوات خاصة أهمها : قفازات معقمة، مسطرة، ملقط، مسند، 

جهاز تكبٌر متعدد العدسات، ضوء كاشؾ طاولة ذات سطح زجاجً شفاؾ ... 

 إلخ .

وتتم عملٌة الفحص بعناٌة شدٌدة لحساسٌة هذه المخطوطات و قابلٌتها السرٌعة 

 للتلؾ، ووفق إطار زمنً محدد.



بعد انتهاء عملٌة الفحص نكون قد أعددنا قابمة باألضرار  ب ـ تحدٌد األضرار :

التً ٌحتوٌها المخطوط، و موقع هذه األضرار و حجمها لٌتم فٌما بعد ـ وفق هذه 

 بج ـ تحدٌد وسابل الصٌانة المتبعة فً عملٌة ترمٌم المخطوط .النتا

 أما بالحدٌث عن األضرار فإنها تقسم إلى قسمٌن :

و ٌعد الؽبلؾ الخارجً أ ـ أضرار تتعلق بتجلٌد المخطوط ) الؽالؾ الخارجً ( : 

للمخطوط أكثر أجزاء المخطوط عرضة للتلؾ، ألنه ٌعد وسٌلة حماٌة للمخطوط، 

تمام به و بصٌانته واجب، وٌتم فً العادة استبدال الؽبلؾ كامبل إذا كان لذلك فااله

مصنوعا من الورق فً أؼلب مادته، أما إذا كان مصنوعا من الجلد فإنه ٌتم 

 ترمٌمه .

و التً ؼالبا ما  ب ـ أضرار تتعلق بمتن المخطوط ) أوراق المخطوط الداخلٌة (:

 ط، وإما بقع حبر تفسد الكتابة .تكون تمزق جزبٌا أو كلٌا للصفحات المخطو

عملٌة ترمٌم المخطوط، عملٌة ذات حساسٌة كبٌرة و تعقٌد  جـ ـ ترمٌم المخطوط :

فً بعض األحٌان خصوصا عند بعض المخابر المتخصصة فً ترمٌم التراث، 

 حٌث ٌتم االستعانة بوسابل جد متطورة، فً هذه العملٌة .

لمراد صٌانتها، ثم الوسابل المقرر وتتم هذه العملٌة بعد تحدٌد األضرار ا

استعمالها،  ثم وضع مخطط ذهنً عام ٌوضع مراحل هذه العملٌة، و أخٌرا تحدٌد 

 .(5)المدة الزمنٌة المتوقعة لترمٌم أضرار المخطوط 

ٌلً هذه المراحل المرحلة األهم واألصعب وهً مرحلة الترمٌم، و التً قد 

ضرار و عددها، والوسابل المتبعة، ٌشارك بها أكثر من شخص، حسب طبٌعة األ

 . (6)حٌث أنه قد تستخدم مواد كٌمٌابٌة وأجهزة إلكترونٌة تستدعً المساعدة

ٌتم حفظ المخطوط وفق شروط خاصة،  ـ حفظ وتخزٌن المخطوط : 3 

تختلؾ من هٌبة إلى أخرى و من مكان إلى آخر، حٌث ؼالبا ما ٌتم اختٌار ؼرفة 

جٌدتٌن، جدران عازلة للحرارة، مانعة للتسرٌب، و معزولة، ذات تهوٌة و إضاءة 

 ٌفضل أن ال تكون فً الطابق األرضً و ال فً الطابق العلوي األخٌر .



قبل القٌام بعملٌة تهٌبة مكان الحفظ و التخزٌن،  أول ـ تحدٌد المخاطر المتوقعة :

د فً ٌجب تحدٌد المخاطر التً ٌمكن أن ٌواجهها المخطوط، و التً ؼالبا ما تتحد

 شٌبٌن أساسٌٌن هما : الؽرفة و الرفوؾ .

وتشمل : األرضٌة ، السقؾ ، الطبلء ، التهوٌة ، الرفوؾ  ثانٌا ـ التهٌئة : 

 ، التعقٌم ، النظافة .

أما مكان تخزٌن المخطوط فً الزاوٌة العثمانٌة فقد تم تؽٌٌره حدٌثا، وٌتوفر على 

 ، مثلما ٌظهر فً الصورة :أؼلب الشروط المبلبمة لعملٌة الحفظ و التخزٌن 

 

 

 

 ( مكان تخزٌن المخطوطات ـ الزاوٌة العثمانٌة ـ:  10الشكل 

 ، و تقٌٌم حالته:  ثالثا ـ الفحص الدوري لحالة المخزن

وهو أمر ضروري البد منه، وتزٌد أهمٌته مع قدم مكان الحفظ و التخزٌن، إذ 

ٌجب المداومة المستمرة على فحص حالة المخطوطات و 

 المخزن، وتقٌٌمها، و إجراء عملٌات الصٌانة المطلوبة .

و القابمون على مكتبة الزاوٌة العثمانٌة ٌعون هذا األمر 

جٌدا، فٌحرص شٌخ الزاوٌة شخصٌا من حٌن إلى أخر إلى 

تفحص حالة المخطوطات و المكتبة ككل، و هذا لمعرفته 

 بقٌمتها التراثٌة و الحضارٌة . 

 ( وٌة ٌتفحص مكتبة المخطوط بنفسهشٌخ الزا:  11) الشكل 

تمر عملٌة الفهرسة و التصنٌؾ بجملة من المراحل ج ـ الفهرسة  والتصنٌؾ :

 قصد إعداد القابمة النهابٌة للفهرسة أهمها :                                    



و تتم عن طرٌق عمل استمارات ـ إعداد بطاقة معلومات عن كل مخطوط :  1

معلومات المخطوط، مثل : اسمه ، صاحبه، حقل االنتماء المعرفً تجمع فً أهم 

العام و الفرعً، تارٌخ المخطوط ، نوعٌة الورق ، قٌاسات المخطوط ، حالة 

 المخطوط، عدد الصفحات، عدد الصفحات الساقطة من المخطوط) المفقودة ( .

 

 

 

 

 

 

:  13شكل (  ) ال نموذج الستمارة فهرسة و تصنٌؾ مخطوط:  12) الشكل 

 ( عملٌة تصنٌؾ المخطوطات

 وتعد هذه المرحلة من أهم مراحل فهرسة المخطوط و أصعبها و أطولها مدة .

 ـ فهرسة العناوٌن و تصنٌفها : 2

وٌتم ذلك عن طرٌق جمع المعلومات و تصنٌفها تصنٌفا دقٌقا، إلخراجها فً 

مخطوط، و قد قطعت األخٌر فً شكل فهارس تفصٌلٌة ، لما تحتوٌه المكتبة من 

الزاوٌة العثمانٌة فً هذا أشواطا ، حٌث استطاعت بمعونة جملة من الباحثٌن، أن 

مخطوط لعلوم مختلفة أهمها العلوم الشرعٌة ثم  500تفهرس عنوان أكثر من 

 تلٌها علوم اللؽة العربٌة .

 ـ رقمنة المعلومات : 3

بٌانات و ٌتم ذلك عن طرٌق تخزٌن هذه المعلومات ضمن قاعدة 

رقمٌة فً الحاسوب ، و تزوٌدها بمحرك بحث، ٌسهل عملٌة اإلطبلع 



على معلومات المخطوطات، و هذه المرحلة تعد المحطة األخٌرة فً رحلة 

 الفهرسة و التصنٌؾ، و هً مرحلة تالٌة لمرحلة الفهرسة التفصٌلٌة .

تكون  و تكون فً شكل تطبٌق على الحاسوب بؤحد لؽات البرمجة التً ؼالبا ما

بواجهة ذات  php   وsql  أوc++  ،

ممٌزات بحث و تصفح  متطورة .

 

 

 

 نموذج لتطبٌق حاسوبً:  14) الشكل 

 ( لفهرس مزود بمحرك بحث 

 

و ٌفكر القابمون على الزاوٌة حالٌا، بعمل فهرس رقمً ٌشمل جمٌع ما تحتوٌه 

محتوٌات المكتبة المكتبة من عناوٌن، و رفعها على االنترنت، سعٌا منهم لتقرٌب 

 من الطلبة و الباحثٌن .

 د ـ الحفظ الرقمً للمخطوط  : 

و ٌتم ذلك عن طرٌق التصوٌر بواسطة الماسحات الضوبٌة أو أجهزة الكامٌرا 

 الرقمٌة ذات الدقة العالٌة، و عموما فإن هذه العملٌة تمر بالمراحل اآلتٌة :

حٌث تتكفل مكتبة الزاوٌة بتصوٌر ما ٌقدم إلٌها  ـ التصوٌر الرقمً للمخطوط : 1

من طلبات الطلبة و الباحثٌن الذٌن لدٌهم شؽؾ لئلطبلع على هذه الكنوز 

 المعرفٌة.

وهو ما تسعى  ـ إعداد قاعدة بٌانات تشمل جمٌع ما تم تصوٌره من مخطوط : 2

ٌعد من  إدارة الزاوٌة للوصول إلٌه، و تتطلع إلى تجسٌده على أرض الواقع، وقد



ضمن اآلفاق و التطلعات المستقبلٌة لهذه المإسسة العلمٌة التً تحظى بدعم و 

اهتمام كبٌر من السلطات .وقد قطعت الزاوٌة العثمانٌة شوطا فً نحو تحقٌق هذا 

التحدي، و هذا بفضل جهود العدٌد من 

 الباحثٌن و الهٌبات البحثٌة . 

 

 

 قاعدة بٌانات تحوي :  15) الشكل 

 ( مخطوطات مصورة مدعمة بمحرك بحث

حٌث ٌرى المتابع المراحل التً ٌمر بها المخطوط فً مكتبة الزاوٌة  

العثمانٌة، والنهج المتمٌز فً التعامل ـ من طرؾ المجمع ـ مع المخطوط التراثً، 

والتحدٌات واألفاق المستقبلٌة التً تواجه عملٌة حفظ و صٌانة هذا التراث فً 

 على مستوى الجنوب الشرقً من الوطن . مكتبات الزواٌا

 اإلحالت
أنظر : شاهٌن عبد المعز ، األسس العلمٌة لعبلج و ترمٌم و صٌانة الكتب و المخطوطات و الوثابق  (1)

 .  73، ص 1990التارٌخٌة،القاهرة، الهٌبة المصرٌة للكتاب،

أنظر بتوسع أكثر : صٌانة و حفظ المخطوطات اإلسبلمٌة، المإتمر الثالث لمإسسة الفرقان  (2)

 . 1998اإلسبلمٌة، مإسسة الفرقان للتراث اإلسبلمً، 

تصر إدارة الزاوٌة العثمانٌة على إتباع إجراءات خاصة و مشددة فً كثٌر من األحٌان بالنسبة لعملٌة  (3)

 ومحاولة تحقٌقها.  اطبلع الباحثٌن على المخطوطات

مصطفى السٌد ٌوسؾ، صٌانة المخطوطات علما و عمبل ، عالم الكتب، المملكة العربٌة أنظر :  (4)

 . 172، ص : 2002السعودٌة، 

 . 172نفسه ، ص : (5)

أنظر بتوسع أكثر : بسام دؼستانً، طرق صٌانة المخطوطات و العوامل المإثرة علٌها، مركز   (6)
 . 13،ص :  1997لتراث ، الماجد للثقافة وا

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.جـٌجٌك زروق

 قسم التارٌخ و األثار

 02جامعة سطٌؾ 

 لٌات و الوسابل.اآل –عنوان المداخلة: مراكز المخطوطات بالجنوب الجزابري 

ساهمت الحٌاة الفكرٌة و العلمٌة بالجزابر منذ الفترة  الوسٌطة بازدهار و تطور 
النشاطات التً أثمرت بظهور مكتبات و كتاتٌب تخص بجمع فً مختلؾ العلوم و 

مختلؾ المصادر و المخطوطات المتعلقة بالتارٌخ سواء المحلً أو اإلسبلمً ، 
نجد منها مراكز الحفظ  بمنطقة الجنوب الجزابري التً عرفت بدورها انتاجا 

عظمه فكرٌا ؼزٌرا خاصة فً المجال االدبً ، التارٌخً ، الدٌنً و التً كان م
على ٌد مشاٌخ الزواٌا و الطرق الصوفٌة و مرابطً المنطقة هذه الجماعات 
الدٌنٌة المنتشرة بكثرة فً المنطقة ساهمت فً تؤلٌؾ هذه الكتب بل حفظها و 

 نشرها بٌن العامة لؽرض التوجٌه ، اإلرشاد       و اصبلح المجتمع .



ن و الباحثٌن األكادٌمٌٌن وجب على الجهات المختصة و المتمثلة أساسا فً المهتمٌ
حفظ هذه المخطوطات و العمل على جمعها و تخزٌنها فً أماكن مخصصة لها و 
تحقٌق بعضها، التً تعتمد على منهجٌة خاصة بها . على هذا نطرح التساإل 
االتً فٌما تمثلت مخطوطات الجنوب الجزابري ، ما هً أهم المراكز التً تتواجد 

 و الوسابل للحفاظ على هذه المخطوطات؟ بها ؟ فٌما تمثلت األلٌات

 نتطرق فً هذه المداخلة إلى عدة محاور أدرجنا منها:

 لمحة عامة عن المخطوط العربً و تدوٌنه. -1
 عوامل انتشار المخطوط وحفظه بالجزابر. -2
  .مراكز حفظ المخطوطات بالجزابر عبر التارٌخ -3
 أهم خزابن المخطوطات بالجنوب الجزابري. -4
 حفظ المخطوطات.آلٌات و وسابل  -5

 لمحة تارٌخٌة عامة عن المخطوط العربً و تدوٌنه:

المخطوط كناٌة عن كتب أو رسابل لم تطبع بعد ، فهً على حال نسخها بالٌد أي 
ال تزال على خط مإلفها األصلً أو الُنساخ الذٌن بدورهم ضخموا من كثافة 

و توفٌرها للعامة المخطوطات فً المكتبات و الدواوٌن االسبلمٌة بؽزارة نسخهم 
كانت فً بداٌة األمر مهتمٌن بنسخ القران الكرٌم (، 1عة)لؽرض الدراسة و المطال

 و كتابة الحدٌث الشرٌؾ . 

فً الوقت الحالً ٌمكن أن ٌكون قد أخذت منه صورا فوتوؼرافٌا او عن طرٌق 
التصوٌر بالمٌكروفٌلم عن المخطوط األصلً، الذي  ٌتضمن عادة واجهة متمثلة 

عنوان الكتاب و ٌمكن أن ٌكون له اكثر من عنوان أو بدون عنوان تماما  فً
فتركه المإلؾ مفتوح المجال أو لؽرض أخر فلهذا على المحقق المتخصص 

 ( 2عنونته)

عرفت ظاهرة "النسخ" انتشارا كبٌرا فً األمصار االسبلمٌة و ٌطلق علٌهم  
لؤلحداث و تناقلوا األخبار ما دونوا المإلفات و ارخوا  ( فكثٌرا3بالوراقٌن")"

فنجد أثرهم فً حواشً المخطوط من خبلل تقدٌمه لشروحات و تصحٌحهم 
لؤلخطاء الواردة فً متن الرسالة ، فهذا ما نبلحظه فً مخطوطات شمال افرٌقٌا 
فٌذكر النساخ نسبه و اصله و سنة نسخه لتوثٌق المصدر و التؤكد من صحة 

من شروط صحة  –(4طوط )فً آخر المخالمخطوط المنسوخ و عادة ما تكون 
 المخطوط موافقة ثبلث نسخ على االقل مع االهتمام بدراسة شخصٌة الناسخ.



تمٌزت الفترة العباسٌة فً العصر الثانً منذ تولً "هارون الرشٌد" و ابنه 
"المؤمون" الخبلفة  تكاثر النساخ و على راسهم "ابن مقلة" و أخٌه وولدٌه و كذلك 

المستعصمً فتنوع أٌادٌهم بتنوع خطوط كتابتهم فمعرفة نوع الخط ابن البوات ،
المكتوب به ضرورة حتمٌة لمعرفة تارٌخ المخطوطة     و المنطقة التً ُخط فٌها 
،فنجد الخط الكوفً الذي ٌعد من أولى الخطوط التً دونت بها المإلفات االسبلمٌة 

إلعراب المعروفة الى ؼاٌة القرن الثالث و لم ٌكن ٌحتوي على عبلمات ا
كالضمة، الكسرة و ؼٌرها أي كان حرفا أصم ؼٌر منقط و مشكل فٌصعب قراءته 
و تحلٌل مضمونه و مفهومه اللؽوي ،إال أن علماء اللؽة اهتموا بهذه الظاهرة بدءا 

هـ بتشكٌل النصوص على ٌد أبً االسود األسود الدإلً و تمت عملٌة 69من عام 
الملك عبد بن مروان من طرؾ نصر بن عاصم و  التنقٌط بصفة نهابٌة فً عهد

 أتمها الخلٌل بن أحمد و قام بضبطها على حالتها األن .

فً نفس السٌاق مع توسع أطراؾ الخبلفة اإلسبلمٌة نحو المشرق الى ببلد  
الفرس ظهر الخط الفارسً و الذي نافس كثٌرا الخط الكوفً لعدة اعتبارات منها 

منطقة خرسان و تدوٌنهم لكتاباتهم بخط بلدتهم و لتمسك كثرة العلماء و الفقهاء ب
علماء الفرس المسلمٌن بثقافة و هوٌة حضارتهم السابقة فبلػ أوجه تطوره فً 
القرن العاشر و الحادي عشر و خاصة فً الفترة العثمانٌة، فساروا على نهج 
ترتٌب حروؾ اللؽة العربٌة بعد اضافتهم لحروؾ الفارسٌة الخاصة بهم )ب 
،ج،ز،ك( فكانت بعد الحروؾ العربٌة المطابقة لها ماعدا الهاء التً وضعت بٌن 
الواو و الٌاء تفصٌبل بٌنهما فهذا ما نجده فً مإلفو المعاجم العربٌة من ذوي 
االصول الفارسٌة "الزمخشري" فً مإلفه "أساس الببلؼة " ،الفٌروز آبادي فً 

 "قاموس المحٌط". 

بشقٌه األندلس و شمال افرٌقٌا و الذي عرؾ فً األندلس أما عن خطوط المؽاربة 
باالستدارات        و تداخل الكلمات ، ما نبلحظه فً مخطوطاتهم و نفس الشًء 
لببلد المؽرب هو وضع نقطة علٌا على القاؾ و نقطة سفلى على الفاء و تزٌٌن 

 الٌاء.بعض الحروؾ بالتفرٌع و المٌل لحرفً الدال ، الكاؾ ، التذٌٌل لحرؾ 

المستمد من الخط الكوفً ( 5قً)على الرؼم أن ببلد المؽرب معروفة بالخط اإلفرٌ
،إال أن بعد طرد اإلسبان لمسلمً األندلس الذٌن ٌطلق علٌهم "بالمورسكٌٌن" 
فنقلوا شمال افرٌقٌا و خاصة المؽرب االقصى و األوسط معهم حضارتهم و 

شتى المجاالت و من بٌنه الخط  فكرهم و انتاجهم العلمً الؽزٌر الذي كان فً
 األندلسً و الذي اختلط مع الخط اإلفرٌقً .



 عوامل انتشار المخطوط و حفظه بالجزائر.

ساهمت الحركة الصوفٌة التً جابت ببلد المؽرب اإلسبلمً خبلل نهاٌة الفترة 
الوسٌطة التً عرفت انتشارا واسعا فً العصر الحدٌث بتشجٌع من الحكام 

د استنجاد و مساندة العلماء و رجال الطرقٌة للحكام األتراك فً العثمانٌٌن بع
تثبٌت قواعدهم و إرساء سلطتهم بالمنطقة ما ولّد نوعا من التقارب و التعاون بٌن 
الطرفٌن ، خاصة بعد تصدي العثمانٌٌن للؽرات األوروبٌة على سواحل المؽرب 

ً نفوس العامة و تبجٌل األوسط من الهجمات اإلسبانٌة و البرتؽالٌة مما أثار ف
الطبقة العثمانٌة و دعوتهم للمكوث بالجزابر و مطالبة الباب العالً بإلحاق 

 الجزابر بالخبلفة العثمانٌة التً مكنت أن تكون إحدى إٌاالتها.

فهذا " بٌري راٌس " ٌذكر أنه هو وعّمه قابد الؽزوة كمال راٌس نزال بمدٌنة  
د التواتً ، فشاع فً الجزابر التحالؾ بٌن بجاٌة ولجآ إلى زاوٌة الّشٌخ محم

العثمانٌٌن والمرابطٌن حتى عرؾ الناس أن هناك سٌاسة عامة متبعة ، فكثرت 
فؤقام هإالء ( 6ب)األضرحة والقباب ودخلت الطرق الصوفٌة من المشرق والمؽر

المرابطٌن و شٌوخ الطرق الصوفٌة مراكز علمٌة دٌنٌة تربوٌة ٌطلق علٌها 
 بالزاوٌة.

حركة التؤلٌؾ التً شاعت فً الفترة الحدٌثة على أٌدي العلماء خاصة بإقلٌم  -
توات         و حواضر الجنوب الجزابري الشرقً ورقلة و الواد نتٌجة التواصل 
الثقافً و العلمً مع مناطق بتونس على ؼرار الكاؾ و بنزرت . بؽض النظر 

كر التً عرفت بضخامة عن حاضرة بجاٌة و قسنطٌنة و تلمسان ووهران و معس
 اإلنتاج الفكري فً المجال الدٌنً التارٌخً األدبً.

حركة المورٌسكٌن بببلد المؽرب اإلسبلمً بعد الطرد المسٌحً من شبه الجزٌرة 
اإلٌبٌرٌة و نقلهم للتراث المحلً فمن بٌنها المخطوطات االندلسٌة و الرسابل 

و منها ما نجده منشورا فً المجلة  المتبادلة بٌن المؽرب اإلسبلمً و ببلد األندلس
 (7)1859اإلفرٌقٌة عام 

الرحبلت العلمٌة لمختلؾ الطلبة عبر القطر فمنها من ٌتجه الى المشرق و خاصة 
طلبة منطقة الشرق الجزابري فٌتجهون لطلب العلم بالمراكز العلمٌة الكبرى على 

ٌصل الى الشام ؼرار جامع الزٌتونة بتونس و االزهر الشرٌؾ بمصر و منهم من 
و العراق ، اما طلبة لؽرب الجزابري فمعظمهم ٌتجه نحو المؽرب التً تعج 

 بحواضرها العلمٌة منها "فاس" "جامع القروٌٌن" "مكناس"...



الرحبلت الحجازٌة نحو الحجاز ألداء مناسك الحج التً تعد فرصة لتبادل  -
ٌبلنً ومروره المخطوطات و شراء و بٌعها فهذ ما  نجده فً رحلتً الورث

بالمراكز العلمٌة و التً كثٌرا ما ٌعقد فٌها مجالس علم و خاصة عند وصوله الى 
لٌبٌا و مصر التً اقام بها كثٌرا فهذه الرحبلت لٌست ذات هدؾ دٌنً و أداء 
مناسك الحج على الرؼم من أنه االساسً إال أنه تتخلل فترة الرحلة فترات التعلٌم 

( و تبادل المعارؾ و منهم من ٌبقى الى اجل 8المشرق)و تلقً العلم على علماء 
ؼٌر مسمى، نجد أٌضا رحلة أبو راس الناصري نحو المشرق  التً اثرت المكتبة 

 الوطنٌة برحلتٌهما اللتان أرختا لؤلحداث و اضمرتا عن المبهم.   

االنتشار الكثٌؾ لمراكز العلم بالمناطق الرٌفٌة و الصحراوٌة البعٌدة عن انظار 
الحكم العثمانً ففً حقٌقة األمر الحكام األتراك لم ٌكترثو ببناء المدارس و 
المراكز التعلٌمٌة و الثقٌفٌة بل إنما اهتمت بالجانب العسكري و السٌاسً ، فهذا ما 
جعل نشاط الزواٌا و الطرقٌة و المرابطٌن ٌتزاٌد بتزاٌد مإسساتهم الدٌنٌة و التً 

 طوطات المختلفة.ساهمت فً اثراء المنطقة بالمخ

 مراكز حفظ المخطوطات بالجزائر عبر التارٌخ . 

تنوعت مراكز الحفظ فً الجزابر عبٌر فترات زمنٌة مختلفة و التً لوالها لما 
وصلنا تراثنا المادي المنقول من شخص الى شخص أو محفوظ فً أماكن خاصة 

تها من العلماء و له فنجد منها الزواٌا الدٌنٌة  المنتشرة وٌعود الفضل الى رجاال
المتصوفة وكذا الكتاتٌب القرآنٌة، و من الجانب البشري نجد العاببلت المرابطة 
الشرٌفة التً جعلت من العلم و األدب حرفة لها و من التوجٌه و اإلرشاد تقرابا 
لهم ، فدونت هذه الفبة بل و نسخت عن طرٌق زواٌاها الخاصة و التً ٌطلق 

 .  علٌها بزواٌا المرابطٌن 

 : الزاوٌة

مشتقة من الفعل "انزوى، ٌنزوي" بمعنى اتخذ ركنا، كما أنها مؤخوذة من فعل 
"زوى" و "أزوى" بمعنى ابتعد وانعزل، كما فً كتب اللؽة سمٌت كذلك ألن الذٌن 
فكروا فً بنابها أول مرة هم من المتصوفة والمرابطٌن، اختاروا االنزواء بمكانها 

وضجٌجه طلبا للهدوء والسكون اللذٌن ٌساعدان  واالبتعاد عن صخب العمران
على التؤمل والرٌاضة الروحٌة، وٌناسبان جو الذكر والعبادة، وهً من الوظابؾ 

 (9).اإلسبلمٌة التً من أجلها وجدت



، ( 10له)بالّتالً فالزاوٌة هً الجامعة لكونها تجمع العباد على حب هللا ورسو
للضٌافة، و بهاذٌن الوصفٌن تشبه كثٌرا فهً على الجملة مدرسة دٌنٌة ومجانٌة 

تعد مإسسة دٌنٌة وثقافٌة واجتماعٌة ، بها ( 11ر)فً العصور الوسطى الدٌ
مرافق تتمثل فً مسكن الشٌخ والمسجد ومكان الضٌافة وحجرات لسكن الطبلب 
واإلخوان ، قد كانت تعنً فً القرن الثامن  مٌبلدي مكان العبادة كمسجد ، كما 

 ( ،12الكرامة)مٌبلدي دار  11القرن قٌل عنها فً 

الزاوٌة مإسسة دٌنٌة إسبلمٌة ذات طبٌعة اجتماعٌة روحٌة، وهً تختلؾ حسب 
()نسٌب محمد ملرجع سابق(.  أّما كمال بوشامة فاعتبرها 9وظابفها ونشاطها)

مإسسات تربوٌة وتعلٌمٌة مختصة بتربٌة وتعلٌم المرٌدٌن العلوم الدٌنٌة والدنٌوٌة 
 (.13" )ألخبلق ومكارم ا

فساهمت هذه المإسسة الدٌنٌة فً المحافظة على المخطوطات و ذلك بتخزٌنها فً 
مكتبات خاصة بتلك الزاوٌة سواء كانت تابعة لطرٌقة صوفٌة الى مرابط . تقدم 
للتدرٌس و تعلٌم الطلبة ، فً نفس الوقت تعد مكانا لتؤلٌؾ الكتب و خط 

هاء فً الدٌن و فً اللؽة، فبل تخلو اي المخطوطات لتواجد علماء اجبلء و فق
زاوٌة عبر القطر الوطنً من مكتبة نفٌسة بالعلوم النقلٌة بالخصوص و العقلٌة ، 

 فقد تناولت هذه المخطوطات مختلؾ الجوانب الدٌنٌة ،األدبٌة و العلمٌة .

فً الشق الثانً نجد زواٌا المرابطٌن و التً ٌنفرد بها اصحابها و ذات علم و  
م فقط ال تتمتع بكل المسإولٌات و الشروط التً تفرضها زواٌا الطرقٌٌن ، ما تعلٌ

جعلها منبرا ٌستنار به و قدوة ٌقتدون بها فلطالما انتشرت فً البوادي و األرٌاؾ 
 و الصحاري لطبٌعة اإلنسان المرابط الذي ٌبقى منعزال نوعا ما .

 : الكتاتٌب و المدارس القرآنٌة

ب الجزابري بالخصوص باالنتشار الكثٌر للكتاتٌب القرآنٌة اشتهرت منطقة الجنو 
و التً تكون ؼالبا محصورة فً المجال الدٌنً من تحفٌظ للقران الكرٌم و الحدٌث 
النبوي و تعلٌم اللؽة العربٌة ،إال أن لم ٌثن من جمع مخطوطات المنطقة و حفظها 

إذن تعد الكتاتٌب من  لدى شٌخ المدرسة القرآنٌة لمكانته الدٌنٌة و االجتماعٌة
المراكز الهامة التً ساعدت على حفظ المخطوط ووصوله إلٌنا و بقابه على حالته 
الحالٌة ، فتعد الكتاتٌب و ما تزخر بها من مخطوطات ووسابل التعلٌم ملكا جماعٌا 
لكل ابناء المنطقة فلٌست حكرا على أهل المدرسة على خبلؾ المكتبات الخاصة 

ابها و التً قلما ما تفتح أبوابها لطبلب العلم و خاصة للمهتمٌن و التً تعود ألصح
 بتحقٌق التراث و ابرازه للوجود . 



 فئة المرابطٌن و األشراؾ :

هم جماعة دٌنٌة لهم سلطة روحٌة فً المجتمع فهً كلمة مشتقة من الرباط و هً 
منطقة مراكز مراقبة و الدفاع عن ثؽور المسلمٌن و عرفت انتشارا كبٌرا فً 

المؽرب و سرعان ما تطورت وظابفه من عسكرٌة الى اجتماعٌة و تربوٌة و 
 تعلٌمٌة بؽض النظر عن الوظٌفٌة االساسٌة الجهادٌة .

( 14)فالمرابط ذلك الرجل التقً الصالح الزاهد الورع فهو مقدس فً نظر العامة
بعٌدا عن فقد كان انتشارهم منحصرا فً المناطق الرٌفٌة الجبلٌة و الصحراوٌة 

المناطق الحضرٌة مما ٌبلحظ فً االنتشار الكثٌر للزواٌا فً منطقة القبابل و 
 االوراس و الجنوب.

تطلق على المشاٌخ و رجال الدٌن الذٌن ٌنتسبون إلٌها عن طرٌق الوراثة التً 
ٌنتهً نسبه إلى رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ،و هً فبة من الجماعات الدٌنٌة 

األخرى وهم اإلمام المفتً و شٌوخ الطرق الصوفٌة. مهام  المختلفة عن
المرابطٌن مرتبطة بخدمة الشعابر الدٌنٌة فً مإسسات خاصة بهم كالزاوٌة و 
المسجد و الرباط و أنهم ال ٌتقاضون أجرا على عملهم فً التدرٌس ، الفتوى 

 (     15إصبلح ذات البٌن) 

و التبشٌر المسٌحً أثناء االحتبلل فقد ساهمت فً القضاء على األمٌة و الجهل 
الفرنسً فحافظت على الدٌن اإلسبلمً و الذي بدوره هاجم و احتقر الحضارة 
الؽربٌة فٌرى الفرنسٌون أن الحل الوحٌد للبقاء فً الجزابر هو نشر الدٌن 
المسٌحً و القضاء على الهوٌة المحلٌة من خبلل إبعاد السكان عن المرابطٌن 

 (.16إلضعاؾ شوكتهم) 

فبدورهم هذا ساهموا فً التمسك بمقومات شعوب شمال افرٌقٌا فكان على الطلبة 
الذٌن ٌتخرجون من هذه الزواٌا و هم على قدر من العلم و المعرفة أن ٌواصلوا 
المهام فً قراهم و مناطق سكناهم للقضاء على الجهل فبهذا كثرت الزواٌا وانتشر 

 (. 17اإلسبلم ،) 

كان افراد المرابطٌن جد مهتمٌن بالمخطوطات و خاصة المحلٌة لعدة اعتبارات 
منها اعتبارهم نخبة المجتمع فً ذلك العصر فهم ابناء مشاٌخ الزواٌا و ٌنتسبون 
للنسب الشرٌؾ ،و اطبلعهم المحدود على بعض أنفاس الكتب التً تصلهم من 

فس النهج الى ٌومنا هذا المشرق أو من المؽرب االقصى. فبقٌت محافظة على ن



 –فهم ٌمتلكون مخطوطات و محفوظة فً مكتبات خاصة تكون تحت تصرفهم 
 التً تعد من معٌقات و تلؾ المخطوطات و هذا ما سنراه الحقا.

 أهم خزائن المخطوطات بالجنوب الجزائري :

عرفت منطقة الجنوب الجزابري حركة علمٌة واسعة ،فإذا ذكرنا المخطوط و 
فٌتبادر الى ذهن الدارس منطقة الجنوب الجزابري بشقٌه الشرقً و الكتاتٌب 

الؽربً فنجده ٌعج بالمكتبات و الخزان العلمٌة الخاصة بالعاببلت المرابطة 
 بالمنطقة أو أصحاب الطرقٌة و من أهم المراكز التً تحتوي مخطوطات نجد:

 : الجنوب الؽربً –أ 

ناطق بالمخطوطات فنجدها فً اقلٌم ٌعتبر الجنوب الؽربً من أبرز و أؼنً الم 
 توات عامة و بمنطقة بشار فً الخزانة الزٌانٌة القندوسٌة.

 :زاوٌة كنتة – 1

التً أسسها سٌدي  أحمد الرقاد خبلل القرن العاشر هجري  فً منطقة كنتة  
كم و التً تعج بالمخوطات من 77جنوب مقر والٌة أدرار و التً تبعد بحوالً 

خاصة الدٌنٌة و الصوفٌة و فً التارٌخ و ٌؽلب علٌها الطابع  مختلؾ المجاالت و
 ( :18الفقهً الشرعً نجد منها)

 فتح الودود فً المقصور و الممدود للشٌخ سٌدي المختار الكبٌر الكنتً. -

الطرابؾ و التبلبد فً مناقب الشٌخٌن الوالدة و الوالد للشٌخ سٌدي محمد بن  -
 لذي ٌحتوي على تراجم العبلم المنطقة و شٌوخها.الشٌخ سٌدي المختار الكبٌر و ا

 

 : خزانة زاوٌة الشٌخ أبً نعامة بؤقبلً

كم أسسها الشٌخ سٌدي بن  320تقع جنوب والٌة ادرار تبعد عن مقر الوالٌة ب 
عبد الرحمان بن أبً نعامة العقباوي الكنتً خبلل القرن الحادي عشر و معظم 

و الصوفً و نوعا ما التارٌخً المحلً و من انتاجها ال ٌخرج عن النطاق الدٌنً 
 :(19)مخطوطاتها نجد ما ذكره االستاذ صالح بوسلٌم 

 كشؾ الشبهات بالبراهٌن و البٌانات للشٌخ المختار الكبٌر  -



 نصابح للشٌخ مختار وولده محمد فً التصوؾ . -

 نسٌم الرٌاض فً شرح الشفا للقاضً عٌاض. -

قصابد فً الشعر الشعبً الدٌنً تخص ركب الحجٌج و مدح المصطفى للشٌخ  -
 ولد سٌدي الحاج الكنتً. 

 الرسالة الؽبلوٌة للشٌخ سٌدي محمد بن الشٌخ سٌدي المختار.-

 الدٌباج المرقوم فً أصول علم النجوم. -

 الكوكب الوقاد فً شرح فضابل المشاٌخ و حقابق االوراد للشٌخ سٌدي المختار -
 الكبٌر

 :خزانة زاوٌة البكرٌٌن بؤدرار

تنتسب الزاوٌة إلى العابلة البكرٌة وتعرؾ عند العامة والخاصة بزاوٌة سٌدي 
م تقع 1017أحمد دٌدي، أسسها البكري بن عبد الكرٌم بن محمد االدرٌسً عام 

كلم من وسط 1الزاوٌة فً أقصى الشمال الشرقً لمدٌنة تمنطٌط على بعد حوالً 
ً القصر المسمى زاوٌة سٌد البكري وبالتحدٌد قً قصبة كبٌرة قدٌمة المدٌنة ف

البناء، فكانت حاضرة علٌمٌة ٌتوافد علٌها الطلبة من الجنوب الشرقً للجزابر من 
وادي سوؾ ،ورقلة و تعدى صوتها الى افرٌقٌا جنوب الصحراء     و بالتحدٌد 

 للسودان الؽربً باعتبارها همزة وصل و نقطة عبور ،

سٌدي محمد بن عبد الكرٌم بن عبد الحق، تقٌٌدات حول تارٌخ تمنطٌط،  -
 مخطوط بخزانة سٌدي احمد دٌدي، 

مصحؾ مدون من طرؾ الشٌخ أحمد بن علً بن أحمد العبدري األندلسً  -
 (.20)المعروؾ بابن خلٌفة فً القرن التاسع هجري بخط اندلسً

 االت و العلوم و الفنون.تحوي الزاوٌة ما ٌقارب األلؾ مخطوط فً شتى المج

 خزانة زاوٌة كوسام :

م التً تبعد عن مدٌنة أدرا ب ثبلث كم عرفت 19ٌعود تارٌخ تؤسٌسها الى القرن 
ازدهارا علمٌا كبٌرا فً المنطقة بفضل وصول أحد علماء المنطقة على تسٌرها و 

 ( ، تضم فً رفوفها العدٌد من21هو سٌدي عبد هللا بن احمد حبٌب البلبالً)



المخطوطات معظمها من الجانب الدٌنً و الصوفً و منها تراجم لبعض علماء 
 المنطقة و سٌرهم و نجد من مخطوطاتها:

 تفسٌر القرآن الكرٌم البن عطٌة. -

كتاب اٌضاح المسالك فً قواعد اإلمام مالك ، ألبً العباس أحمد ٌحً بن عبد  -
 الواحد بن علً الونشرٌسً.

 ،البن مرزوق ابو عبد هللا الخطٌب .منظمة فً التصوؾ  -

 (. 22القاموس المحٌط، البً أحمد بن عبد العزٌز الراشدي) -

 شرح رسالة أبً زٌد القٌروانً ، لشمس الدٌن التثانً . -

 كمال فتح المقٌت فً شرح المواقٌت ،ألحمد بن محمد عومر. -

 الخزروجٌة فً العروض و القوافً. -

 ابن العاصً على األرجوزة لمإلؾ مجهول  وسم المعاصً فً شرح تحفة -

 الخزانة الزٌانٌة القند وسٌة: –ب 

تقع ؼرب مدٌنة القنادسة بوالٌة بشار، ٌعود تارٌخ تؤسٌس هذه الخزانة الى عام 
م على ٌد أحد أبنابها مبارك الطاهر و الذي أدرك أهمٌة و قٌمة الموروث 1983

نادسة مما أّهم بجمع المخطوطات و الثقافً و التارٌخً الذي تزخر به منطقة الق
( معظمها فً الجانب 23مخطوط ) 200تصنٌفها و فهرستها ووصل عددها إلى 

الدٌنً باعتبارها زاوٌة فً بداٌة األمر تهتم بتعلٌم القرآن الكرٌم و العلوم الشرعٌة 
 و اللؽوٌة .

 (:24نجد من مخطوطاتها)

 مخطوطات منها: 10فً األدب و التً تقدر ب  

 لفٌة بن مالك ،لئلمام أبو عبد هللا بن محمد بن مالك الطابً.ا -

 تحفة األرٌب و نزهة األرٌب ،ألبو مدٌن بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسً.

 مخطوط منها : 11أما فً التارٌخ و التً تقدر ب 



 رحلة الوزٌر الفتكاك الوزٌر للؽسانً. -

الشٌخ بن عبد العزٌز بن الرشٌد الهبللً  الرحلة الهبللٌة ألبً العٌاد بن أحمد بن -
 السجلماسً.

الرحلة الحجازٌة الكبرى للعبلمة ابو عبد هللا محمد بن عبد السبلم بن ناصر  -
 الدرعً، تحتوي على الجزء الخاص بمنطقة بشار.

مخطوط من خبلل فهرسة الحدٌث النبوي و السٌرة  21فً الحدٌث ٌتواجد به 
 القندوسٌة: النبوٌة للخزانة الزٌانٌة

 كتاب صحٌح البخاري البن حجر العسقبلنً . -

 الجامع المسند لبلمام البخاري لئلمام أبً عبد هللا بن محمد بن اسماعٌل البخاري  -

.. فً العقٌدة 32.فً التصوؾ عددها  40نجد مخطوطات فً الفقه عددها  
 . 02.الطب 05

 ثانٌا منطقة الجنوب الشرقً:

لجنوب الشرقً عن ؼناها و ثرابها بتراثها المادي و الذي ال تقل أهمٌة منطقة ا
الزال شاهدا على العمق الحضاري و العلمً للمنطقة ، و حتى من العمق 
التارٌخً االثري الذي ٌشهد ببناء الزواٌا و الكتاتٌب القرآنٌة بؽض النظر عن 

 المساجد و الجوامع التً تعد من منارات العلم و التربٌة و الخلق.

 ة  قمار التٌجانٌة :زاوٌ

عرفت الطرٌقة التجانٌة انتشارا واسعا فً منطقة الوادي بالخصوص وكذا ورقلة 
على ٌد المقدم محمد الساسً  1789، فنجد منها زاوٌة قمار التً تؤسست عام 

القماري بتزكٌة من مإسس الطرٌقة سٌدي أحمد التٌجانً و التً عرفت بازدهار 
و أصبحت مدرسة علمٌة ٌتوافد علٌها الطابة و علمً كبٌر فً شتى المجاالت 

ُنسخت بها المإلفات القادمة من منطقة الجرٌد التونسٌة و عرفت تفاعبل ثقافٌا و 
تبادال علمٌا بٌن حواضر تونس مما أثرى الزاوٌة بمختلؾ المخطوطات و التً 

آالؾ مخطوط فً عهد المقدم محمد الساسً ، إال أن بعد  8وصل عددها الى 
ه ضاع الكثٌر ووزعت بٌن االسر المرابطة فً المنطقة فمنها ما حفظ لدى وفات

العاببلت المثقفة و التً تعً قٌمة المخطوط و منها الزال محفوظا فً خزانة 
 (:25مخطوط نجد منها) 600الزاوٌة و الذي ال ٌتجاوز 



 هـ .1310القرآن الكرٌم ، نسخ بٌد العالم المكً بن علً الفقون عام  -

رآن الكرٌم ، نسخ بٌد العالم الحاج المكً بن الحاج عمار بن زقوطة، عام الق -
 م.1868

 صحٌح البخاري، ماعدا الجزء الثانً، لمحمد بن اسماعٌل البخاري، -

الروض الفابق فً المواعظ و الرقابق المعروؾ شعٌب الحرفشً ، نسخ عام -
 م .1721

 زاوٌة تماسٌن التٌجانٌة :

م بمنطقة 1803الطرٌقة بالعالم ، التً تؤسست عام تعد من أكبر من فروع 
تماسٌن التابعة حالٌا لوالٌة ورقلة عرفت الزاوٌة عبر تارٌخها المشرؾ بالعلم و 
اإلصبلح و التربٌة فكانت رابطة وصل بٌن الجزابر و تونس من خبلل تبادل 

صل الرحبلت العلمٌة و نشر الطرٌقة بالجنوب الؽربً لتونس و التً أثمرت بتوا
صوفً ،علمً ، ثقافً متنوع . اتصلت عبلقتها بالتوطد أكثر بتمسكها بالزواٌا 

 الفرعٌة األخرى للطرٌقة بعٌن ماضً و ببوسمؽون .

عرفت حركة علمٌة واسعة فً عهد خبلفة سٌدي الحاج علً التماسٌنً واستقراره 
و توافد علٌها بتماسٌن و الذي اهتم بالعلوم المختلفة فؤنشؤ بها مكتبة خاصة للزاوٌة 

العلماء للتدرٌس و الطلبة للدراسة و نجد منهم سٌدي السعٌد الذي كان عالما فً 
الفقه واللؽة العربٌة كان ٌدرس النحو و الصرؾ و اصول الببلؼة ،أما فً علوم 
ٌُنسب الى منطقة تماسٌن سٌدي  الدٌن و الحدٌث و الفقه نجد العالم الربانً و الذي 

 علً الّسودانً .

اجد بالخزانة العامة للطرٌقة العدٌد من المخطوطات فً شتى العلوم و ٌتو
المجاالت و كذا للتقارٌر المدنٌة و العسكرٌة التً كانت ترسل من خلفاء الطرٌقة 
الى الحكام الفرنسٌٌن و نفس األمر بالنسبة للرسابل التً تقع بٌن فرع تماسٌن مع 

ة بتونس و المؽرب و السودان الفروع األخرى داخل الجزابر و خارجها و خاص
 الؽربً  .

 آلٌات و وسائل حفظ المخطوطات :

إن واقع مخطوطات الجزابر فً أقالٌمها دون استثناء ال تنذر بالخٌر لما علٌها، 
فهو تراث األمة المادي و تارٌخها الماضً و مستقبلها المشرؾ ، فقدر الفرنسٌون 



ظٌمها و حفظها و فهرستها و أهمٌة و قٌمة المخطوطات فقاموا بجمعها و تن
دراستها و تحقٌق بعضها فؤثرى هذ العمل بإنشاء المكتبة الوطنٌة على ٌد 
بٌربروجر الذي كان ٌلم مخطوطات المدن التً تسقط فً ٌد فرنسا فنشر الكثٌر 
منها فً المجلة اإلفرٌقٌة التً كانت حال لسان الجمعٌة التارٌخٌة الجزابرٌة اثناء 

ساهموا فً ابراز التارٌخ المحلً و لو على أنه طؽى علٌها العهد الفرنسً ف
 الصبؽة الفرنسٌة. 

إن هذه الوثابق الخطٌة النفٌسة ٌجب أن تعطى لها المكانة األولى بالدراسة لتؤمٌن 
صٌانتها و التعرٌق بها و نفض الؽبار عن مادتها العلمٌة المتشعبة ، ناهٌك عن 

العلمً للمنطقة ، وتجلٌدها إن كانت  تقدٌم صورة عامة عن الوضع الثقافً و
بحاجة الى ذلك لتتاح لجمٌع الباحثٌن و الطلبة فهذا ٌتطلب جهدا و ٌستلزم تظافر 

 (26الجهود بٌن الجهات المعٌنة داخل الوطن و خارجه)

كٌؾ ال و نحن جٌل االستقبلل و األولى بهم كونه تارٌخ أمتنا ووطنا فوجب 
هاره لؤلجٌال القادمة فهو فخر األمة و كنزها و المحافظة علٌه ، بل والسعً إلظ

على هذا االساس ٌجب القٌام بخطوات هامة فً وقت سرٌع لجمع المخطوطات 
وإحصابها و  فهرستها و بعدها الشروع فً التحقٌق و الدراسة ، من أجل 

 المحافظة على مخطوطاتنا  وجب القٌام بـ :

و تكون بجمعها و تصنٌفها و  قبل الولوج فً اسالٌب الحفاظ على المخطوطات
فرستها ثم رقمتنها و فً االخٌر دراستها و تحقٌقها إال أن الجانب األساسً و 

 المهم هو الذي ٌعد القاعدة األساسٌة فً صٌانة المخطوط :

 : ٌكون عن طرٌق: الجمع 

 : توعٌة الفراد و المجتمع -أ 

عظم مخطوطاتنا محفوظة فً بقٌمة المخطوط و أهمٌته التارٌخٌة و العلمٌة ،لذا فم
ٌُصعب الوصول علٌها  ٌصعب  –مكتبات خاصة تعود لملكٌة عاببلت فهذا ما 

فهذا ما ادى بضٌاع  –األمر ألكثر إن كانت لدى أهل لٌسوا بؤهل علم و ثقافة 
الكثٌر منها و إتبلفها ، بٌعها ، ما نجد فً اآلونة األخٌرة قوم حرفتهم بٌع 

ره أو مشترٌه فكلما طؽت المادة قلة األمانة ، المخطوط دون البحث عن مصد
 . -ظاهرة تهرٌب المخطوط –فوجب محاربة هذه الظاهرة 



فتح خزابن المكتبات و المخطوطات الخاصة لطلبة العلم و المهتمٌن بدراسة  -ب
المخطوط و تحقٌقه و بالخصوص طلبة الدراسات العلٌا فً الماجستٌر و 

 الدكتوراه.

المعنٌة و على األساس وزارة الثقافة بشراء المخطوطات قٌام السلطات   ج ـ
الخاصة لدى االفراد ووضعها فً المتاحؾ و دور األرشٌؾ لتسهٌلها للطلبة ، 
فكثٌر من االسر تمنع تقدٌمها لؽرض الدراسة بل منهم من ٌرى أنه شًء مقدس 

د ال ٌجوز حتى مسه ما اثر سلبا على ابراز التارٌخ المحلً الذي دون علً ٌ
 علماء المنطقة.

 الصٌانة و الحفظ : -

بعد العملٌة األولى و المتمثلة فً توعٌة المجتمع بضرورة جمع التراث المادي و 
حفظه فً أماكن خاصة به ذات موصفات مقننة تحد من تؤثٌر التلؾ و الضٌاع 
المتعلقة بالحرابق و درجة الحرارة المرتفعة و الرطوبة و اإلنارة  مع توفٌر 

بالمكان و حفظه ل فً مراكز مخصصة للمخطوطات بؤن تكون جدران االمن 
البناء سمٌكة و تكون فً طوابق أرضٌة و تحت األرض لتكون بعٌدة عن 
افرازات الدخان و الؽازات الضارة و تكون فً اتصال مع مكتب الترمٌم و 

ً الصٌانة و الفهرسة لمتابعتها وتنظٌمها و أن تكون فً خزابن حدٌدٌة مثقوبة ف
 -20االعلى لدخول الهواء بنسبة قلٌلة ،أما عن درجة الحرارة فتكون بٌن 

فإذا زادت عن المعدل تنكمش األوراق و تتمدد ما ٌعرضها للتلؾ ، أما 25°
فإذا زادت عن المعدل تتعرض لتبلصق  %60-50الرطوبة بمعدل ما بٌن 

عكس و قلت األوراق و التوابها و تؽٌر ألوانه مع نمو الفطرٌات ،إن حدث ال
 (27الرطوبة فتإدي الى جفاؾ المخطوط و تكسر أوراقه.  )

 الجرد و الفهرسة : -

تؤتً بعد عملٌة الجمع و الترمٌم و الصٌانة ٌقوم المختصون بفهرستها ،على 
الرؼم من عدم وجود منهج موحد و عام لفرسة المخطوطة فهً عملٌة تختلؾ من 

رٌقة و األولوٌة فنجد منها فهارس مدرسة إلى مدرسة أخرى حسب المنهج و الط
المستشرقٌن الؽربٌن السباقٌن إلى الفهرسة وتعد الطرٌقة األكثر شٌوعا و 

 المختصرة :

ذكر اسم المخطوط و عادة ما ٌكون فً الصفحة األولى ، نادرا  اسم المخطوط: -
 ما ٌكون فً ذٌل المخطوط 



فٌه للتفرٌق بٌن االسماء : تارٌخ وفاته ،أو العصر الذي عاش  ذكر اسم المإلؾ -
 المتشابهة بٌن الشخصٌات و ٌمكن اضافة كنٌته إن وجدت.

: لمعرفة بداٌة المخطوط و فً حالة مقارنتها بنسخة  ذكر فاتحة المخطوط -
 اخرى للتؤكد من صحتها .

: بذكر الجملة األخٌرة من المتن قبل تدوٌن الناسخ و سنة  خاتمة المخطوط -
ة خاصة بمإلؾ المخطوط و لٌست عامة على سبٌل نسخه.ٌجب ان تكون جمل

المثال "نجز الكتاب بحمد هللا" فهذه الجمل نجدها فً كل نهاٌة المخطوطات فلهذا 
 وجوب كتابة الجملة الخاصة به و نفس األمر بالنسبة لبداٌة المخطوط .

عدد الورقات و نوع الورق و عدد األسطر فً الورقة ،وقٌاس الصفحات و -
 ش .عرض الهام

نوع الخط : مما ٌساعدنا على معرفة بلد الناسخ ، منها الخط المؽربً ،  -
األندلسً، الكوفً الفارسً...مع تقدٌم عن حالة الخط جٌد ، مقروء، سًء، 

 مشكل، وكذا إن كانت به ألوان مزركشة فٌضٌفها.

اسم الناسخ و تارٌخ النسخ : عادة ٌكون فً آخر صفحات المخطوط فٌشٌر إلٌه  -
اء كان الناسخ مإلؾ المخطوط او ناسخا باألجرة مع ذكر اسمه و سنة نسخه و سو

 مكانه ان وجد.

الجلد: ٌقصد به تجلٌد المخطوطات فمعظمها ذات ؼبلؾ ؼلٌظ  ملون فٌساعدنا  -
فً معرفة عمر المخطوط إن لم ٌكن ؼٌر مإرخ ، دراسة تطور صناعة التجلٌد 

 عبر العصور.

ألمانة العلمٌة و المنهج العلمً ذكر مصدر مصدر المخطوط: من باب ا -
 المخطوط و صاحبه سوآءا ملك خاص أو مإسسة عمومٌة.......

فً حالة ما إذا كان المخطوط مجهوال بفقدان الؽبلؾ او الورقة األولى التً 
تحتوي على المعلومات العامة وجب دراسة المخطوط جٌدا لتقصً الفترة الزمانٌة 

 الفصول.و استنباط عناوٌن 

هذه هً االساسٌات العامة فً فهرس المخطوط و تبقى على حسب مجهودات و 
معرفة المفهرس فٌمكن اضافة عبلمات أخرى لتسهٌل عملٌة البحث فً المخطوط 

 كتقدٌم فكرة عامة عن المخطوط    و ذكر أبوابه و عناوٌن فصوله و أقسامه.



ملٌة البحث للطالب و تظهر ما فالفهرسة بالنسبة للمكتبة مفتاح كنوزها ، ٌسهل ع
 أُظمر للباحث لتحقٌقه أو دراسته و نشره إلحٌاء التراث و نفض الؽبار عنه.

 

 : التصوٌر و الرقمنة

تعد المرحلة األخٌرة لضمان المخطوط من الضٌاع و التلؾ و مع التطور 
التكنولوجً و الرقمً وجب مساٌرته فلهذا وجب رقمنتها عن طرٌق التطوٌر 

و هً تحوٌل المخطوط على شكله الحالً الى كتاب  SCANNERالضوبً 
(، تهدؾ 28مقروء بواسطة تقنٌات اإلعبلم اآللً، و خزنها فً وسابط مختلفة )

الى انشاء مكتبة مخطوطات رقمٌة ٌلجآ إلٌها الباحث و المهتمٌن دون الرجوع الى 
سهٌل عملٌة المخطوط االصلً و ٌمكن نشره على مواقع فً الشبكة العنكبوتٌة لت

 البحث و التحري و تسهٌل مؤمورٌة البحث و التنقل .

: هً واجهة ، مرآة و ثمرة المجهودات السابقة بداٌة من جمعه  التحقٌق و النشر
إلى تحقٌقه ، فبه ٌحفظ المخطوط و ٌتحول إلى كتاب مطبوع محفوظ بدور النشر 
و المطالعة ،ٌكون فً متناول العامة و الخاصة لتواجده بالمكتبات و منها ٌمكن 

لتراث المحلً نسخه و إعادة طبعه ،تعد من أرقى الطرق الطرق للحفاظ على ا
 فتجلى فً الكشؾ عنه مع مقارنته بالمصادر األخرى .

 كلمة لبد منها:

فً حقٌقة األمر موضوع الحفاظ على المخطوطات لٌست مهمة المإرخٌن 
،المحققٌن، الباحثٌن أو باألحرى المهتمٌن بالتراث عامة و بمختلؾ أشكاله و 

لتً تصعب المؤمورٌة، أنواعه ، إال و تصادؾ جملة من المصاعب و المشكل ا
فلهذا وجوب تظافر الجهود لٌس فقط مع الجهات النظامٌة فً السلطة كتدعٌم 
بمشارٌع البحث ، تقدٌم وسابل الحفظ و جعلها فً سلطة الباحثٌن ،كل هذه 
المجهودات تنمً البحث العلمً فً المجال المدروس إال أن قضٌة المخطوطات 

ً ٌصعب الوصول إلٌها لؽرض علمً تمس باألحرى مالكً المخطوطات و الت
الختبلؾ ذهنٌات افراد المجتمع الجزابري و طؽٌان الذاتٌة على الرؼم من العدد 
الهابل التً تزخر به مختلؾ الزواٌا و الكتاتٌب القرآنٌة و ما ٌدره اصحاب 
الطرق الصوفٌة و المرابطٌن و التً نجدها مكدسة فً أماكن معرضة للتلؾ 

 الحشرات و العوامل الطبٌعٌة المختلفة. ٌعبث بها الؽبار و



ٌُدٌرها اساتذة متخصصٌن فً المٌدان كهمتهم جمع و  وجوب انشاء مراكز علمٌة 
تحقٌق المخطوط ،مع تدعٌم النشاط البحثً فً المخطوطات من خبلل توجٌه 
الباحثٌن فً الدراسات العلٌا للتطرق إلى هذه المواضٌع التً لم تنل من حقها إال 

 القلٌل.

دعم نشر المإلفات المحققة من طرؾ االساتذة و التً تكون دعما محفزا للبحث و 
الُرقً فً هذا المٌدان و تقدٌم تشجٌعات و تحفٌزات للباحثٌن ، من خبلل تؤسٌس 
جمعٌات تهتم بحماٌة التراث المادي فً كل منطقة لجمع أكبر عدد من 

 المخطوطات .

اسات فً مجال المخطوطات و إقامة وجوب على الجامعات الجزابرٌة إدراج در
دورات تكوٌنٌة لشرح كٌفٌة الحفاظ علٌه و اسالٌب التحقٌق ، بدأت بعض 
الجامعات فً الحذو صوبها على ؼرار جامعة الجلفة التً أقامت دورة تكوٌنٌة 
دولٌة بمشاركة اساتذة متخصصٌن فً المٌدان من العراق و شبه الجزٌرة العربٌة، 

التً أنشؤت مخبرا خاص للمخطوطات بؽرب افرٌقٌا مع  و كذا جامعة أدرار
تدعٌمه بمجلة خاصة و إقامة ملتقى دولً ، ما ٌحفز الباحثٌن للبحث ، تؤتً هذه 
المرة جامعة ورقلة بعقد ملتقاها الوطنً الثانً حول المخطوط الذي سٌكون دعما 

 و تحفٌزا لخوض ؼمار البحث والتحقٌق.

انا صاؼٌة للحذو فً تحقٌق المخطوط المحلً و نرجو أن تجد هذه التوصٌات آذ
ابرازه كونه عماد هذه األمة و مجد عزها فبل بد علٌنا الحفاظ علٌه و الُرقً به 

 مثل باقً الدول التً كانت سٌاقة إلٌه.
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 األستاذ /أحمد حفٌدي  واألستاذة حٌنونً الزهرة 

 المركز الجامعً بولٌة تمنؽست 

 

 عنوان المداخلة                                                          

خزانة الشٌخ العالمة الطالب التهامً حٌنونً القبالوي واقع           
 وآفاق  

 

 ملخص المداخلة:



ٌعتبر المخطوط أكبر شاهد على الحركة العلمٌة الفكرٌة فً شتى أنحاء            

المعمورة ، ألنه ٌعكس مدى اهتمام القابمٌن علٌه بالعلم ،وترسٌخه وتدوٌنه لئلفادة 

وؼاٌتهم فً ذلك لٌست الرؼبة الذاتٌة فً تحصٌل العلم فقط، بل  واالستفادة ،

ٌتجاوزها إلى تقرٌبه من اآلخر والحرص على نقله لؤلجٌال ،فقد أفنوا حٌاتهم 

خدمة لهذا العلم ؛ومن أبرز رجاالت الجنوب الجزابري الذٌن تركوا بصمتهم فً 

احب المكتبة التً كان ص –رحمه هللا  –أعماق هذا التارٌخ اإلمام الطالب التهامً 

مقرها فً تامنؽست  لتنتقل بعد وفاته إلى مسقط رأسه أقبلً أركشاش دابرة أولؾ 

، ونظرا لحداثة عهدها وصٌانتها وحفظها من قبل أحفاده جعلها تستقطب العدٌد 

من الزابرٌن ، وقد ضمت العدٌد من المواضٌع فً مجاالت مختلفة أؼلبها الجانب 

ا ما هو مخطوط  بٌده ،وما هو مخطوط بٌد ؼٌرة من أقاربه الدٌنً واألدبً  فٌه

والطالب ناجم سبلمة كالطالب ناجم الحٌنونً والطالب عبد القادر حفٌدي 

وبجهوده العلمٌة ، ،وؼٌرهم، فوددنا من خبلل هذه الورقة العلمٌة أن نعرؾ به 

وأٌضا المدرسة الخطٌة التً ٌنتمً إلٌها ، وما تضمنته هذه الخزانة من 

 مخطوطات محققة وؼٌر محققة  وهللا من وراء القصد  

 المقدمة  :        

الحمد هلل رافع السموات ببل عمد ، وجاعل العلماء ورثة األنبٌاء       

جنس البشر ، المبلػ لما ببل حسب ، والثناء على نبٌه المصطفً من 

أمر ، خاتم األنبٌاء والمرسلٌن ،صبلة وسبلما ٌمآلن الرحب وٌطٌبان 

مجلسنا هذا بعبٌر الذكر ، والوقوؾ على ذكرى من مّر من علمابنا 

الطٌبٌن األبرار ، فٌا من علم داوود ، وافهم سلٌمان  علمنا وافهمنا 

نعم علٌهم بالحسنات من علم علمابنا، واجعل ذكرنا لهم ذكراً خالدا ٌ

 وٌجنبننا السٌبات ٌارب العالمٌن .  



ٌطٌب لنا الحدٌث على من أكرمهم هللا سبحانه وتعالى بعلمه ،     
ونثر علٌهم من طٌب كرمه ، وأتحفهم بحفظ كتابه وإتباع نهجه 
وجعلهم خٌر خلؾ لخٌر سلؾ، وفً هذا المقام ننوه  بالدور الرٌادي 

و حملهم للواء الدعوة اإلسبلمٌة ، للعلماء فً جمٌع األقطار 
وحرصهم على اإلصبلح  ونشر العلم ، و مبادئ التسامح والقٌم 
األخبلقٌة الفاضلة ، وهم األحق بذلك كما صح عن رسول هللا )صلى 
هللا عٌه وسلم( أنهم ورثة األنبٌاء ، وأن األنبٌاء لم ٌورثوا درهما وال 

الذي جعلهم ٌضاهون الثرٌا فً دٌناراً وإنما ورثوا العلم ، هذا العلم 
علوها كان له الفضل الكبٌر فً احتفابهم هذه المكانة العلٌة ، 
وحاولوا من خبلل ما وهبهم هللا سبحانه وتعالى من نعمة الخط ،أن 
ٌنقلوا لنا المإلفات وٌدونوها لندرتها،وألهمٌتها العلمٌة،وحرصا 

بة الشاهد على ما علٌها من الضٌاع ، فسجلوا لنا أرثا علمٌا هو بمثا
قضوا فٌه لٌلهم ونهارهم فوقفنا فً هذه الورقة على مبحثٌن األول 
حاولنا أن نترجم فٌه لصاحب الخزانة وجهوده العلمٌة ، والمبحث 
الثانً تناولنا فٌه المدرسة الخطٌة التً ٌنتمً إلٌها ثم ما تضمنته 

 خزانته من مخطوطات  .       

تهامً حٌنونً ترجمته وجهوده العلمٌة الشٌخ محمد الالمبحث األول :

 . 

 / ترجمته : 1

ٌترجم  الشٌخ لنفسه ؼالباً بعد الفراغ من تسوٌده لما خطه من       

مخطوطات  وهذا دأب علماء  المخطوطات فهو عبٌد ربه محمد 

التهامً بن عبد القادر بن الحاج أبً بكر بن الحاج ناجم بن ُمحمد 

ً منشاً القببلوي مولداً ودارا ؼفر هللا له ضماً بن َمحمد فتحا الحٌنون

( فقد ولد بقرٌة  1ولوالدٌه وإخوانه وأشٌاخه وأحبابه والمسلمٌن . )

أركشاش الواقعة ببلدٌة أقبلً حالٌاً التابعة لدابرة أولؾ وكان ذلك 

ه ترعرع فً كنؾ والدٌه ، فدرس 1312م  الموافق ل1886خبلل 

درس على ٌد خاله سٌدي بحبً ، فً الكتاب  عند الطالب سعٌدو ثم  

وهم أهل علم وكرم وجاه ،وتعلم عنهما علوم الدٌن فحفظ القرآن وهو 

ابن التسع سنٌن ، وتربى كؽٌره من شباب قرٌته لكن سرعة بدٌهته ، 



وسهولة حفظه ، وفطانته مٌزته عن ؼٌره مما جعل أبوه ٌدفع به 

طب توات للشٌخ سٌدي حمزة بن الحاج أحمد الفبلنً القببلوي ق

(و 2ونجمها ، )فكان تلمٌذا له ، ولمحمد عبد القادر بن محمد ( )

سٌدي محمد عمار بن السٌد محمد العالم اآلخذ عن شٌخه  حمزة فً 

حً ساهل، فتعلم على ٌدهم العلوم الدٌنٌة واللؽوٌة وأبقوه إلى جنبهم 

إلعانته فً تدرٌس الطبلب ، فنال اإلجازة على ٌده شٌخة فً قراءة 

رآن العظٌم وحفظه ،وهذا دأب أهل المؽرب كما ٌرى العبلمة عبد الق

الرحمان بن خلدون )فؤما أهل المؽرب فمذهبهم فً الولدان االقتصار 

على تعلٌم القرآن فقط ، وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسابله 

واختبلؾ حملة القرآن فٌه، ال ٌخلطون ذلك بسواه فً شًء من 

حدٌث وال فقه وال شعر وال من كبلم العرب مجالس تعلٌمهم ،ال من 

فبكون انقطاعه فً الؽالب ‘ ، إلى أن ٌحذق فٌه أو ٌنقطع دونه 

انقطاعاً عن العلم بالجملة.وهذا مذهب أهل األمصار بالمؽرب ومن 

تبعهم من قراء البربر ، أمم المؽرب ، فً ولدانهم إلى أن ٌجاوزوا 

إذا رجع مدارسة القرآن بعد حد البلوغ إلى الشبٌبة وكذا فً الكبٌر 

طابفة من عمره ، فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم 

( وهذا ما ٌبرر منح اإلجازة فً القرآن دون سواه على الرؼم 3()

من أن منهج الدراسة فً جنوب المؽرب لم تكن مقتصرة على القرآن 

القرآنً  وحده ، بل اهتمت بالفقه  والتوحٌد وجعلته مبلزما للدرس

وخاصة المتون وشروحها كمتن ابن عاشر وأسهل المسالك ، 

ورسالة خلٌل وؼٌرها من المتون التً ال ٌسمح المقام بذكرها، و 

نص اإلجازة حسب تسلــــــسل الشٌوخ الــــــذٌن أخذ عنهم شٌخه 

 (.4عن شٌوخه )

عمله : عمل الشٌخ العالم محمد التهامً حٌنونً كمدرس للقرآن 

فً حً ساهل مع شٌخه سٌدي محمد عمار بن محمد، ومن  والفقه

هناك نصحه شٌخه بالسعً فً نشر العلم ،وتعلٌم تعالٌم الدٌن ، 

ومحاربة البدع والخرافات فما لبث أن رحل إلى أولؾ الكبٌر 

( واستقر به المقام فً حً" إٌنر " فّدرس بها تعلٌم 5)الشرفا( )



نطقة ٌنهلون من علمه ، ولم القرآن والمتون والتؾ حوله أبناء الم

ٌبخل علٌهم بما وهبه هللا فوفق هللا البعض منهم فؤصبحوا أٌمة من 

( فذاع صٌته 6بعده كالطالب البرماكً الحاج محمد رحمه هللا.)

 وطارت شهرته فً العلم مما دفع أهل األهقار فً طلبه و دعوته .  

كانها وتجارها وبعد استقدامه من قبل أهل األهقار و وجهابها وس     

واختبلؾ الرواٌات فٌمن كان سبباً فً قدومه واألرجح أن طلبه كان 

من قبل عبد القادر الخوجة بن سٌد الحاج احمد ، وعٌسى بن سلٌمان 

م  1936،وعٌسى فٌها خٌر ، ،أحمد البرادعً وكان ذلك سنة 

واألرجح أنه قبل هذا التارٌخ بسنٌن   وٌإرخ محمد بن موسى بن 

فً وفد من    1355شعبان  14( سنة قدومه ٌوم 7)محمد فٌلً

ثبلثة رجال هم : سٌد الوافً موالي عبد هللا هٌباوي ، وأحمد إٌعٌش 

، وسالم بن الحاج أحمد ،فوجد من الترحٌب وكرم الضٌافة فً هذه 

 المدٌنة الكرٌمة المضٌافة ، 

 وحماٌة من امسلٌػ  وبعده باي أخ  الحاج موسى أق أخموك.  

سكن الشٌخ فً وسط المدٌنة قرٌب من المسجد العتٌق حالٌاً ،  وقد    

فجعل من داره نواة  لزاوٌته القرآنٌة ، وبعدها دعا إلى بناء المسجد 

العتٌق الذي كان عبارة  سقٌفتٌن بجانبٌهما مصلى مكون من حجارة 

( حسب ما رواه الرواة ممن 7قد وضعها باحمو بولنصار  )

عته صلى به أول جمعة أقٌمت بذلك عاصروه ، وبعد إتمام توس

ه بعد األخذ والرد وبعد  1366شــــــــــــــــــــــــوال  07المسجد 

جهاد دام لسنٌن فتقرب أهل الببلد ممن كان لهم استعداد للتعلم 

صؽارا وكبارا فكبرت حلق العلم من حوله فتعلموا القرآن وعلوم 

لت لواء العلم من الدٌن والفقه ،فؤسس مدرسة فكرٌة إشعاعٌة حم

بعده، ودعوته لؤلخوة واإلتحاد والتعاون و المساواة جعلت من 

العرب والعجم االلتفاؾ حوله ، والسعً معه لتحقٌق مبادئ الدٌن 

الحنٌؾ ، فتؤسى المجتمع باألخبلق واالحترام وعدم التطاول ،وتبادل 

 اآلراء مما حقق للمجتمع تماسكه ووحدته .



ته فقد ٌسر له المولى عز وجل الحج إلى بٌته أما عن رحاال         

ه ، وبعد عودته منه ظل  1384الحرام  فً آخر ذي القعدة من سنة 

فً مجلسه العلمً ٌعلم وٌدعوا إلى اإلسبلم بالتً هً أحسن إلى أن 

 19م الموافق ل 1982وافاه األجل ٌوم الجمعة الخامس من نوفمبر 

ة تمانؽست.ومما خلفه سنة فً مدٌن 96عن عمر ناهز 1403محرم 

فً الفقه جملة من الرسابل التً تحمل حلول مسابل فقهٌة كان ٌرد 

فٌها عن سابلٌه ، أو اجتهادت لمسابل أفتوا بها فً الحلة أو كدال أو 

توات وكانوا ٌخبرونه  بما أفتوا وهً متناثرة فً رسابله ،فهً 

 تحتاج إلى بحث أكادمً متخصص .   

 / جهوده العلمٌة :2

عند حدٌثنا عن جهود الشٌح العلمٌة فإننا سننطلق من جملة األعمال التً         

عمل لٌبل نهارا قصد إزالة الؽشاوة عن العقول  -رحمه هللا   -قام بها ، فالشٌخ 

وٌدعو إلى الدٌن بالتً هً أجسن ؼٌر مدخر أي جهد ، فؤسس مدرسة قراءانٌة 

تبلمذته ،  فساهم فً توسعه مسجد سرعان ما أوتً أكلها ،وتفرعت عنها مدارس ل

المدٌنة، وناضل من أجل إقامة صبلة الجمعة وكان له الفضل فً إقامة أول جمعة 

بالمدٌنه على الرؼم من اجتهادات من سبقوه ،كما عقد جلسات لمجلسه الفقهً 

صباحا وزواال ولٌبل فعكؾ على تدرٌس الكبار والصؽار وتحفٌظهم لكتاب هللا 

زا على المتون التً تقرب فهم أصول الدٌن كشرح رسالة الشٌخ ،وسنة نبٌه ،مرك

خلٌل، وشرح البخاري فً السنة ، فكان رحمه هللا حلو الكبلم متزن الحدٌث ،حلٌم 

فً مجلسه  ٌكره اللّهو والعبث إذا ولج فً الدرس أو التدرٌس ، محببا للدٌن 

ده فً رسالة نصح قد بانتهاج الٌسر واالبتعاد عن الؽلظة والمؽاالة ،وهذا ما نج

وجهها له صدٌقه وحبٌبه أحمد بن عبد هللا بن سٌدي البر ٌشً قاببل :) ومما 

أوصٌك به لتعلم أن للعلم عورات ال ٌحل كشفها للعوام وتعلم ما وقع إلمام األبمة 

إمامنا مالك فً ذلك فاحذر من كشفها إال ما البد منه مثل أن ترى حق مسلم أراد 

إٌاك أن ال تضٌق على العوام إال فً أمر مجمع على حرمته أن ٌضٌع وإٌاك ثم 

وأما ما فٌه وجه ولو ضعٌؾ أم خارج المذهب فبل باس بارتكابه ألخؾ الضرر 

 ٌنتفً األكبر وامتثل قول الشاعر : 



 (9فإنك ال تدري الفصٌل لمن ٌكون ()  ها     إذا دّرت نٌاقك فاحتلب

وهذا األمر قرب إلٌه األهالً من عرب وعجم وكان ٌنزل كل              

مقامه الذي ٌلٌق به ، دون تفرٌق ألن المعٌار عنده هو العلم بالدرجة األولى 

مما زاد من هٌبته واحترامه . وحبب فعل الخٌر إلى قلبه وكٌؾ ال وهو 

د من  أهل مجبول على ذلك ، كما كان مجلسه فً الؽالب ٌضم أعٌان الببل

المسجد ٌتبادل معهم الحدٌث فً ما ٌصلح الببلد والعباد ،فكثٌراً ما أصلح 

بٌن المتخاصمٌن ، سواء أفراداً أو قبابل كما ساهم فً استتباب السلم  

والسبلم بدعوته اإلصبلحٌة ، واتصاالته مع أصحابه على الشرٌط 

ط التدوٌن الساحلً، ومع هذا العمل المضنً لم ٌمنعه من ممارسة نشا

والكتابة بخطه الفرٌد فنسخ من الكتب الفقهٌة واللؽوٌة ، ونسخ المدٌح 

النبوي كابن مهٌب والبؽدادي والبردة و الهمزٌة للبوصٌري والقصابد 

النبوٌة مما ال نحصً له عدا فكان كلما سمع بكتاب فً العلوم الدٌنٌة فً 

ظٌمة بها من الساحل إال وحصل على نسخة منه ، مما كون به مكتبة ع

مخطوطات الكتب النادرة أو المفقودة العدد الكبٌر، وهذه المكتبة ورثها ابنه 

الوحٌد محمد  بن محمد التهامً وهً فً ٌد بنٌه بعد  وفاته بحً أركشاش 

 أقبلً .

 خزانته : 

تعد خزانة الشٌخ محمد التهامً الحٌنونً من أبرز خزابن      

لً كمكتبة المخطوط بحً سؤهل المخطوطات التً تشملها بلدٌة أقب

بن مالك، ومكتبة الكنتٌٌن بحً الزاوٌة ، ومكتبة األنصار بحً 

المنصور،وهً التً كونها بمدٌنة تمنراست ،وجّل مخطوطاتها من 

خط ٌده أو تبلمذته كالطالب ناجم سبلمة ، محمد الناجم 

حادقً)أمؽار( ، أو الطالب عباده أو أبن عمه محمد الناجم 

ابنه محمد التهامً ، ومما خطه بنفسه الشا الكثٌر اعبله  حٌنونً،أو

المصحؾ الشرٌؾ وهو موجود بالخزانة باقبلً ،  وبعد وفاته ـ 

م سعى القابمون من أهله على نقل خزابنه إلى  1982رحمه هللا ـ 

قرٌته أقبلى حٌث كان ٌسكن ابنه محمد التهامً  ، وهو الورٌث 



ت منها كتبا عدٌدة، كما شملت الوحٌد خوفا من ضٌاعها ،حٌث فقد

عناوٌن جمة وقؾ عندها مخبر المخطوطات الحضارة اإلسبلمٌة  

 .فً شمال إفرٌقٌا لجامعة وهران

 نظرته إلى المخطوطات:

إن االهتمام بالمخطوط دون اهتمام بكاتبه أمر من  العٌب        

والعار ، إذا لم ٌكن كاتب المخطوط من العلم بمكانه ودراٌة ، وإن لم 

ٌكن مدققا ممحصا لما ٌكتب، لما وصل إلٌنا هذا المخطوط بهذه 

الحلة ، ألن ما نراه الٌوم من اهتمام بالمحقق ٌؽٌب معه كاتب 

كر حتى اسمه ،أو ال ٌنظر لمكانته العلمٌة ،أمُر المخطوط بل ال ٌذ

ٌقلل من أهمٌة المخطوط ،وربما نقل المحقق عن ؼٌر معرفة ألن 

كاتبه لم ٌكن ذا معرفة أو تخصص فلذا استوقفتنا هذه األبٌات 

الشعرٌة للشٌخ العبلمة التهامً  فً أخر مخطوطه رسالة أبً زٌد 

ى معانات كتاب القٌروانً وأردنا أن نستنطقها لنعرؾ مد

 المخطوطات ، ونظرتهم لمن سٌقرأ، أو ٌحقق ما كتبوه :

د العجٌــــــــــب المعظمِ  ٌْ  فهاك أخً هـــــذا الكتاب مفّسرا *** كتاُب أبً ز

 فباهلل فادُع هللا بالصـــــدق ٌا أخً *** ِلجامعه بالعفــــــو عن ذنبه الَجـــــــــــــــــمِ 

 ه وارثا ال ٌصــــــــــــونُه *** بزهــــــــِد الذي ٌحوٌــــــه من درر العلمِ أخـــــــاُؾ علٌــــــ

 وأخـــــشى علٌــــــــــه ناقــــــــبلً ومحــــرفاً *** له لم ٌكن فً الرأس منه سوى اللحمِ 

ًّ أخً الفهــــــــــــــــمِ   نعم فلٌصحح ناقـــــــــــد ُذو بصٌرة *** أخو ثقة ثبت ذك

 أخشى علٌه مستعٌـــــــــــرا ٌضٌعه *** ولم ٌدر ما قاسٌت من تعب الرسمِ و

 ولم ٌعلم الجهـــــــد الذي نالنً به *** وما نلت فً تحصٌله من أذى الجسمِ 

 فاْتعبـــــــُت قلبً والبناَن وناظري  *** وصرفت فٌه معظم الفكر والفَهــــــــــــمِ 

 * به راؼباً من وارثً وربً َعــــــــــــــــــــــــــمِ فٌالٌت شعري من إذا مت ٌعتنً **

 ومن مســـلم ٌرجوا الّسعادة ٌبتؽً *** رضى هللِا والحسنى ومؽفرة االثمِ 

 أٌاربِّ هْب هذا الخصال تفضبلَ *** لمن ٌتعاطاه من العرب والعجـــــــــــمِ 



حب إن القاري لهذه األبٌات الشعرٌة ،ٌسمع صرخة صا            

المخطوط، وقد عانى فٌه ما عانى،وهو لم ٌكتبه لنفسه بل لكل راؼب 

فً العلم محصبل له ،فهاك أخً هذا الكتاب مفسرا ، وال ٌرٌد من 

قاربه جزاء وال شكور بل دعاء خالصا هلل لمؽفرة ذنوب هذا العبد 

المقصر ،ثم ٌقدم لنا فٌما تكمن مخاوفه من وارث ال ٌصونه أو ال 

العلمٌة لهذا المخطوط،كما ٌخشى علٌه من ناقل محرؾ ٌقدر المكانة 

قد ٌكتبه على هواه ، أولٌس له باعا من العلم فً الفن الذي ٌكتبُه وقل 

ذلك فً المحقق الذي ؼاٌته المصلحة الخاصة ولٌس خدمة العلم، بل 

ٌبتؽً له ناقدا ذو بصٌرة مصححا ، موضوعٌا )أخو ثقة( ثبت أي 

رد األمور إلى نصابها برجاحة العقل متحكم ، ذكً أخً الفهم ،ٌ

وهذه سٌمات المحقق الناجح ال الذي ٌحقق من الكتب سلٌمها ، وما 

وجد فٌه حذؾ أو تمزٌق ال ٌنظر إلٌه .كما ٌخشى علٌه من معٌر 

ٌضٌعه وال ٌقدر معاناة الكاتب فً ما خطه عقبل وجسما ، ألنه أتهب 

من المعقول أن  قلبه،وجسمه،وبنانه، وناظره ،وفكره،وفهمه فلٌس

بذهب كل ذلك سدى ، وٌتمنى أن ٌكون وارث إرثه أهبل له ٌعتنً به 

، ولكل مسلم ٌرجوا الّسعادة هدفه رضا هللا، والحسنى ومؽفرة اإلثم 

،وٌدعوا هللا أن ٌهب هذه الخصال لمن ٌتداول مخطوطه من العرب 

والعجم ، وهذه رسالة إنسانٌة سامٌة ٌتحلى بها الشٌخ التهامً ـ 

 رحمه هللا ـ.    

المدرسة الخطٌة التً ٌنتمً إلٌها ، وما تضمنته هذه المبحث الثانً :

 الخزانة من مخطوطات محققة وؼٌر محققة

 المدرسة الخطٌة التً ٌنتمً إلٌها /   1

(الخط من المهارات التً ٌكتسبها المتعلم من 10تعتبر مهارة )

المدرسة منذ نعومة أظافره ، ثم تصقل هذه الموهبة روٌدا روٌدا 

بالممارسة والتقلٌد ،فقد تعلم  الشٌخ مبادئ الخط العربً المؽربً 

حسب المدارس التً انتمى إلٌها من مدرسة الشٌخ سعٌدو إلى مدرسة 

ً مدرسة سٌخه حمزة الفبلنً بن مالك وهً خاله سٌدي بحبً ،إب



التً قد تؤثر بها تؤثرا واضحا فً رسمه للحروؾ وتمٌٌز عن شٌخه 

فً الخط من حٌث الوضوح واإلتقان وقد نسخ بٌده الكرٌمة عدد 

هاببل من المخطوطات التً ال نحصً لها عدا والمتعلقة بنسخ البشٌر 

فً مدح النبً ـ  )إبن مهٌب( أو )البؽدادي( وهً تلك المخمسات

صلى هللا علٌه وسلم ـ  التً كان ٌهتم بها أهل الصحراء خاصة فً 

شهر المولد النبوي ، كما نجد له نسخ لكتاب هللا عز وجل بٌده 

الكرٌمة وهو متفرد بكتابته،بكل دقة وإحكام ، كما له ضبط لمصحؾ 

مطبوع بمطبعة كنو بخط نٌجٌري صحح رسمه وّشكله بلػ فً وقفه 

( ، وإن نسخه لرسالة أبً زٌد القٌروانً والتً 11رة النور )إلى سو

استشهدنا باألبٌات التً جاءت فً آخرها لدلٌل على عمله بٌاض 

 نهاره وسهره سواد لٌله قصد تحصٌل العلم لنفسه ولمن ٌؤتً بعده.

فالخط  العربً المؽربً هو السابد فً مدارس منطقة أقبلً،      

( كشٌوخ قبٌلة فبلن 12خ حمزة الفبلنً)وكل من تتلمذ على ٌد الشٌ

 أو من تتلمذوا على الشٌخ الطالب التهامً كتبوا بنفس الخط كالشٌخ

الطالب ناجم اسبلمة ، وأبنه محمد بن محمد التهامً، والطالب عبد 

، والطالب محمد الناجم حادقً  القادر حفٌدي المعروؾ بؤعباده

د هللا كوتً ، والطالب المعروؾ بؤمؽار،والطالب محمد الناجم بن عب

أحمادو بوسلٌم ، وؼٌرهم كابن عمه محمد الناجم الحٌنونً الناسح 

لكتاب نضار الذهب فً كل فن منتخب للشٌخ المختار الكنتً ،وكل 

هإالء تعلموا الخط من مدرسته وهو قد تعلمه من المدرسة الفبلنٌة 

اللّون الساهلٌة عن شٌوخه ، وجّل منسوخاته بالحبر األسود ٌتخلله 

األحمر إلبراز العناوٌن أو القضاٌا المهمة، أو مطالع الحروؾ فً 

المخطوطات المخمسة لمدح خٌر البرٌة محمد ـ صلى هللا علٌه وسلم 

ـ  أن الورق المستعمل أؼلبه اللون األبٌض الذي أصبح مع العهد 

ٌمٌل للون البنً ، والورق الخشن أكثر عنده من الورق الخفٌؾ  ، 

هاٌة كل مخطوط ٌدعوا باللطؾ والرحمة آلبابه ولشٌوخه وكان فً ن

بعد أن ٌإرخ وٌذكر اسمه ونسبه ثم ٌدخر شهادة أن ال إله إال هللا  



وأن محمد رسول هللا إلى ٌوم أن ٌحتاَجها وهذا بعد الفراغ من كل 

 مخطوط ٌخطه ببنانه الشرٌفة.

 :مخطوطات خزانة الطالب التهامً/ 2

ضمت خزانة الشٌخ الطالب محمد التهامً الحٌنونً كتباً هامة ،وخاصة ما     

تعلق بالنتاج الكنتً الّساكنٌٌن بمنطقة األزواد فً الساحل االفرٌقً ، وهذه األسرة 

عرفت بعلومها الدٌنٌة ، وتؤلٌفهم الفقهٌة ، ونظرا للمنطقة التً كان ٌعٌش فٌها 

ق،التً كان أكثر أصدقابه ٌعٌش فٌها ٌتبادل الشٌخ كانت منفتحة على هذه المناط

وتعتبر رسابله بٌن أهل الساحل من مـــالً على الخصوص معهم الرسابل الفقهٌة،

والنٌجر دلٌل على دعوته للسلم واهتمامه بؤمور المسلمٌن أٌنما كانوا ، ومن جملة 

اطق الرسابل اإلخوانٌة التً لم نعثر إال على الرّد الصادر عن أهل تلك المن

وخاصة منطقة كدال ، والحلة تتناول أؼلبها القضاٌا الدٌنٌة والّسلمٌة وأكثرها 

تداوالً تلك التً كانت تربطه بؤخٌه وصدٌقه أحمد بن عبد هللا بن سٌد محمد 

البرٌشً  بكدال وبٌن سٌدي محمد بن بادي بالحلة ، فهذه الرسابل إن لم تتناول 

 اس و قضاٌاهم االجتماعٌة ،مسؤلة فقهٌة فهً تتحدث عن أحوال النّ 

 المصحؾ الشرٌفبخط ٌده برواٌة ورش   (1)

متن الجزرٌة فً معرفة تجوٌداآلٌات القرآنٌة / محمد بن   (2)

 الجزري الشافعً

 .)الشٌخ منصور الطبلوي( / السر القدسً فً تفسٌر آٌة الكرسً. (3)

 زوال األلباس فً طرد الوسواس الخناس. للمختار الكبٌر (4)

 .العظٌم / المإلؾ مجهولفصل فً فضل القرآن  (5)

 التلخٌص على رسالة أبً زٌد القٌروانً. (6)

إرشادالعباد إلى سبٌل الرشاد / زٌن الدٌن بن عبد العزٌز بن زٌن  (7)

 الدٌن المنباري.

 نزهة الحلوم فً منثور ابن أجروم للشٌخ محمد بن أّبا. (8)

 ورقات الترؼٌب فً وصٌة الحبٌب. (9)

 تً.نضار الذهب فً كل فن منتخب للمختار الكن (10)

 ( 13شرح ابن مهٌب ) (11)

 لباب الحدٌث / جبلل الدٌن عبد الرحمن بن كمال السٌوطً. (12)



 تنقٌح القول الحثٌثبشرح لباب الحدٌث / المإلؾ مجهول (13)

 نازلة / إبراهٌم بن سٌدي عٌسى.  (14)

مخطوط فً الفقه مجهول العنوان / للشٌخ أحمد البكاي بن الشٌخ  (15)

 . سٌدي محمد ابن الشٌخسٌدي المختار

اإلله المالك )الربع الثانً(./ احمد المعروؾ فتوحات  (16)

 الطاهراإلدرٌسً أبو الحسن.

 الجوهرة الذكٌة فً حل الفاظ العشماوٌة / أحمد بن تركٌبن أحمد. (17)

 تفسٌر فاتحة الكتاب. (18)

تقٌٌد على المقدمة القرطبٌة وأرجوزة الولدان فً الفرض  (19)

 . والمسنون

 . عمر الكنتً نوازل الشٌخ باي بن عمر الكنتً / الشٌخ باي بن (20)

كتابالزكاة وهلل واجبة فً ثبلثة أموال / )الشٌخ باي بن عمر  (21)

 الكنتً.

 نوازل أبوحازم / اإلمام ابو حازم. (22)

 عمدة البٌان فً معرفة فرض األعٌان / عبد الرحمناألخضري. (23)

مبارك اإلبتداء ومٌمون اإلنتهاء / أبو عبد هللا بن احمد بن  (24)

 قٌطً.الحاجالمصطفى الؽبلوي االحمدي الشن

 نوازل الشٌخ الشنقٌطً / ابو عبد اللهمحمد الشنقٌطً (25)

الدر الثمٌن والمورد المعٌن فً شرح المرشد المعٌن  (26)

 علىالضروري / أبو عبد هللا محمد بن أحمد مٌارة الفاسً.

القصري بن محمد بن المختار بن عثمان  / باب فً علم الموارٌث (27)

 . بن القصري )اللٌبً ( الوالتً

 المثانً / الشٌخ محمد أبً الدارٌن .مساببللسبع  (28)

فتح البصٌرة فً قواعد الدٌنالمثٌرة / محمد الملقب باي بن الشٌخ  (29)

 سٌد عمر.

محمد بن أب بن حمٌد بن  / العبقري فً نظم سهو االخضري (30)

 عثمان بن أبً بكر.

هدٌة المنار للعوام والرجالوالصبٌان / محمد بن الحاج أبً بكر  (31)

 الكنتً.



محمد بن محمد بن احمد بن محمد  / دوٌة العلٌلفتح الجلٌل فً ا (32)

 المدٌونً.

شرح المختصر على المقدمة الرحبٌةفً الفرابض / محمد بن  (33)

 محمد سبط الماردٌنً.

 نصٌحة البت لجمٌع كنت / المختارالكنتً الكبٌر. (34)

 حزب الملوك والوزراء / أبو زكرٌا النووي. (35)

 نصٌحة الشباب فً علم اآلداب / الطاهر العبٌدي. (36)

الطرابؾ والتبلبد من كرماتالشٌخٌن الوالدة والوالد / محمد الخلٌفة  (37)

 الكنتً.

 الروض الخصٌب / محمد بنالمختار الكنتً. (38)

 نفح الطٌب فً الصبلة على النبً الحبٌب /المختار الكنتٌالكبٌر. (39)

الكوكب الوقاد فً ذكر فضابل المشاٌخ و حقابق األوراد /  (40)

 المختارأحمد بن أبً بكر الكنتً.

 م الرضوان / المختار الكنتً.سل (41)

 الدرةالمكللة فً فتح مكة المشرفة المبجلة / أبو الحسن البكري. (42)

الرندٌة فً شرحالتحفة الوردٌة / محمد بن أب بن أحمد بن عثمان  (43)

 بن أبً بكر المزمري التواتً.

تخمٌس الدرة السنٌة فً مدح خٌر البرٌة / أبو عبد هللا محمد  (44)

 المراكشً.

 فً طلب الدعاء من الرحمن / محمد عبٌد القادر. منظومة الولدان (45)

 ٌحً القرطبً الداري. / نظم القرطبً (46)

 منار مصباح السالك شرح أسهل المسالك / محمد البشار. (47)

 فتح الجلٌل فً أدوٌة العلٌل . (48)

 نظم الدرر واللوامع فً أصل مقر اإلمام نافع.  (49)

التحفة العلٌة فً الخطب المنبرٌة  لشٌخ اإلسبلم زكرٌآء  (50)

 االنصاري ـ رضً هللا عنه ـ 

 : الخاتمة

وفً نهاٌة هذه الورقة البحثٌة إننا للنحنً تواضعا أمام هذا العمل الجلٌل 

لشٌخنا وإمامنا إٌمانا منا بؤن الصدقة الجارٌة ستبقى لصاحبها، وأن 



بان له الخلود، وهذا حال شٌخنا الذي اإلنسان ٌبلى ،لكن علمه وعمله ٌكت

استطاع ببنانه أن ٌخلد لعلم كاد أن ٌهد، ولصٌد كاد أن ٌفر ، فقٌده لقلمه 

سهر علٌه لٌله وبٌض فٌه نهاره وما نرجوه سوى ما طلبه منا أن نعتنً 

بما خلفه لنا ، وأن نبتؽً السعادة ورضى هللا والحسنى ومؽفرة اإلثم 

مإمنٌن رجال صدقوا ما عاهدا هللا علٌه فمنهم ونورد قوله تعالى:"من ال

 من قضاء نحبه ومنهم من ٌنتظر وما بدلوا تبدٌبل" صدق هللا العظٌم .  

 

 مصادر ومراجع البحث:     

. 358رسالة أبً زٌد القٌروانً ، خط الطالب التهامً ، الخط المؽربً  ص  (1)

 13ٌنظر صورة من المخطوط آخر البحث ص

محمد باي بلعالم ، الرحلة العلٌة إلى منطقة توات ، الجزء الثانً، دار  (2)

   406ب.د.ط ص 2005هومة،عٌن ملٌلة ،الجزابر 

عبد الرحمان بن خلدون ،المقدمة ،مإسسة المعارؾ للطباعة  (3)

 575ص 1ط 2007والنشر،بٌروت،لبنان ،

 14ٌنظر نص اإلجازة آخر البحث ص  (4)

 من قبل أحفاده .حٌاة الشٌخ التهامً  ، مطبوعة   (5)

زاوٌة الشٌخ التهامً  ، مدٌرٌة الشإون الدٌنٌة  لوالٌة تمنراست ، مخطوط  (6)

 .1بالٌد بدون مإلؾ ص

محمد بن موسى فٌلً ،المسجد العتٌؾ بتمنراست ،مطبعة روٌؽً،األؼواط  (7)

 17( ص1، ط )2013الجزابر

طوط زاوٌة الشٌخ التهامً  ، مدٌرٌة الشإون الدٌنٌة  لوالٌة تمنراست ، مخ (8)

 3بالٌد بدون مإلؾ .ص

رسالة مخطوطة من أحمد بن عبد هللا بن سٌد محمد البرٌشً  إلى األخ  (9)

ابرٌل  6الطالب محمد التهامً بن عبد القادر بن الحاج أبً بكر ، بتارٌخ 

 . 1359صفر  26م  1940

ٌنظر د.رشدي أحمد طعٌمه .المهارات اللؽوٌة .دار الفكر العربً .القاهرة  (10)

فً قاموسه للتربٌةبؤنها)  goodتعرٌؾ المهارة  عند  30.ب .د .ط .ص 

الشً الذي ٌتعلمه الفرد وٌقوم بؤدابه بسهولة ودقة سواء كان هذا االداء 

جسمٌا أو عقلٌا.وأنها تعنً البراعة فً التنسٌق بٌن حركات الٌد واألصابع 

 والعٌن( .

 17محمد بن موسى فٌلً ،المسجد العتٌؾ بتمنراست ص (11)



 . 406الم ، الرحلة العلٌة إلى منطقة توات ، الجزء الثانً، صمحمد باي بلع (12)

 17أنظر ٍآخر البحث.ص (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 





 

 



 

 
 
 
 
 
 

 األستاذة :مـــــــرٌم طــــــــهراوي



 02ـــ جامعة الجزابر
 

 عنوان المداخلة:
 خزائن المخطوطات بالجنوب الجزائري 

 التجانٌة قمــــارالتعرٌؾ بالخزانة العلمٌة للزاوٌة 
 

فً جنوبنا الكبٌر ، وفً واحاتنا الساحرة، وبٌن كثباننا الرملٌة، كنوز البد 
من التنقٌب عنها، وإخراجها لنستفٌد منها ، هً خزابن من الكتب والرسابل 
والمخطوطات التً تصنع علمنا ومٌراث أجدادنا. إن أهمٌة هذا التراث ودراسته 

سس علم أمة؛ البد له من العودة إلى جذرها لٌرعاه، لمن ٌرٌد أن ٌقٌم حضارة وٌإ
 وٌكون منه البدء واالنطبلق.

واقع الكثٌر من خزابن التً خلفها علماإنا بالجنوب الجزابري دفنها التراب   
أو كانت طعام لؤلرضة أو تناثرت ببل عنوان، وٌؤتً هنا دور الباحثٌن ألن ٌولوا 

ؾ والتنقٌب والتحقٌق. ومن الخزابن التً هذا التراث األهمٌة بالدراسة والتعرٌ
تحاول هذه المداخلة أن تسلط علٌها الضوء بالتعرٌؾ وكشؾ محتوٌاتها وإخراج 
ما حوته من تارٌخ مدفون إلى النور، ووصؾ لحالها، هً خزانة الزاوٌة التجانٌة 
بمنطقة بقمار،  وذلك من خبلل عناصر هً:  التعرٌؾ بالزاوٌة والمنطقة، وأٌضا 

ة على الحركة العلمٌة والعلماء الذٌن برزوا فٌها، ثم قراءة فً المخزون التً نظر
حوته الخزانة ومحاولة تصنٌفه وتبوٌبه.وأهمٌة هذه المخطوطات فً عصر 

 اإللكترونٌات. 
 قمار الموقع والتسمٌة:

 فً الشمال الشرقً لصحراء الجزابر ، وفً إحدى واحات سوؾ، كانت
تلك الواحة الهادبة والمدٌنة التارٌخٌة والعاصمة الدٌنٌة لسوؾ ، مدٌنة  قمار

،  48المساجد والزواٌا والعلم والعلماء.توجد مدٌنة قمار على الطرٌق الوطنً رقم
كلم شمال عاصمة الوالٌة ، تحدها بلدٌتا الزقم وسٌدي عون شرقاً، 15على بعد 

وفً جهة الؽرب نجد بلدٌتا الرقٌبة أما من الشمال شط ملؽٌػ وبلدٌة الحمراٌة ، 
وتؽزوت، وتكون بلدٌة تؽزوت تحدها من ناحٌة الجنوب. وهً تتربع على 

 .2كلم1264660مساحة: 
تؤسٌس قمار تاؼزوت األولى: ٌعتقد الكثٌر من الباحثٌن أن أصل قمار ٌكون 

بها من بقاٌا قرٌة جلهمة التً كانت من ببلد للنصارى من بقاٌا الروم، ولما نزل 
 48عدوان أنشؤوا قرٌة جدٌدة عرفت بالقداٌم

أما تسمٌتها : ٌقال أن أخوٌن من عدوان بقٌا فً المنطقة بعد رحٌل القبٌلة 
عنها، ونشب خبلؾ بٌنهما حول مكثهما، فوضع أحدهما عبلمة على موقع قمار 



؛ وهكذا 49الحالً الى شمال لقداٌم وقال لآلخر )أحط هنا قمار فٌك( أي نكاٌة فٌك
بح أبناءه ٌعرفون بؤبناء قمار.وتشٌع التسمٌة فٌما بعد ، والتً تدل على أص

 العبلمة،  لتصبح قمار فعبل عبلمة فً وادي سوؾ.
 
 

 قمار حاضرة العلم والثقافة:
تعد قمار من التجمعات السكانٌة األكثر قدما فً سوؾ ، واألكثر تمٌزا 

أزقتها وطرقها المؽطات بنمطها العمرانً الذي ال نجده فً أي مكان من خبلل 
. ولقد كان لها فً القدٌم 50بالقباب أو منازلها بطابق واحد وخاصة بحً السوق

أبواب تحرس المدٌنة بمراكز حراسة لذلك، ونجد فً كل حً مكان ٌلتقً فٌه 
السكان لمناقشة مختلؾ قضاٌا الحٌاة االجتماعٌة وشإونها وٌكون ذلك فً ساحة 

 51اس )سباط( ظهراوي )شمالً( وجنوبً)قببلوي(مقابلة لمسجد الحً وبه أقو
أما النشاط العلمً والتعلٌمً الذي ٌتمٌز بفعالٌة مستمرة من خبلل الدور 
الذي تقوم به المساجد والزواٌا بتفعٌل الحركة الثقافٌة ببروز شخصٌات وأعبلم 
فٌها لٌس على مستوى بلدة قمار فقط؛ بل امتد صداها الى أرجاء إقلٌم سوؾ 

رٌػ. ومن بٌن العلماء محمد الصالح بن الخوصً القماري الذي كان معلم ووادي 
قران لسنوات طوٌلة بالزاوٌة التجانٌة بقمار وأٌضا ٌحترؾ نسخ المصاحؾ 

م. وأٌضا الشٌخ أحمد بن القا 1926والكتب وٌكتب القصابد لبلنشاد توفً سنة 
ن منهبل من م ورؼم أنه كان ضرٌرا لكنه كا1939م وتوف1884ًالقماري ولد 

 .52العلم ٌحفظ عدة متون وٌدرس متن ابن عاشر فً الفقه وكتاب اآلجرومٌة 
 الزاوٌة التجانٌة بقمار:

كانت نشؤة الطرٌقة التجانٌة على ٌد مإسسها الشٌخ سٌدي أحمد بن محمد 
بقرٌة أبً  .م 1782 المولود بعٌن ماضً بوالٌة األؼواط، سنة.. 53التجانً

وكان وصول الطرٌقة التجانٌة الى شرق الصحراء  سمؽون بصحراء الجزابر، 
التقى  1785وتحدٌدا وادي سوؾ على ٌد سٌدي محمد الساسً؛ حٌث فً سنة 

الشٌخ سٌدي أحمد التجانً بابن قمار سٌدي محمد الساسً بعٌن ماضً عندما كان 
ٌشتؽل معلم قرآن فً احد مناطق والٌة األؼواط ، وبعد احتكاك وتعارؾ بٌنهما 

لطرٌقته طلب منه العودة لبلدته ونشر الطرٌقة عندهم، عاد الى قمار وبدأ وأخذه 
ٌنشرها وبدأ المنتسبون إلٌها ٌتزاٌد، وسٌدي محمد الساسً ال ٌتوانى عن زٌارة 

وبعد االحتفال  1788سبتمبر10شٌخه مع أهل قمار. وفً الزٌارة التً قادته ٌوم 
ة فً قمار، وشٌدت الزاوٌة فً بعٌد األضحى أعطاه الشٌخ األمر بتؤسٌس الزاوٌ

، لكن الشٌخ قال لهم البد أن تكون فً قمار 1788قمار الؽربٌة )تؽزوت( سنة 
 .54وذلك بعد سبع سنوات من ظهور الطرٌقة التجانٌة 1789وشٌدت سنة 



 لحٌاة العلمٌة والفكرٌة فً زاوٌة قمارا
الشخصٌة للزواٌا دور مهم قدٌما وحدٌثا فً الحفاظ على الهوٌة الوطنٌة و

االسبلمٌة ، فكانت مركزاً للعناٌة بمختلؾ العلوم الشرعٌة واللؽوٌة ، وأٌضا كانت 
مركزا اجتماعٌا ُتعنى بشإون وقضاٌا المجتمع وهكذا كان لها دور تعلٌمً ودٌنً 

 واجتماعً .
 الحركة العلمٌة فً زاوٌة قمار:

بإرة علمٌة  منذ نشؤتها عرفت زاوٌة قمار بنشاطها العلمً والثقافً؛ فكانت
ومركزا ثقافٌا امتد صداه إلى البلدان المجاورة مثل تونس والمؽرب وؼٌرها. وكل 
هذا جاء لتظافر عدة جهود وعوامل رسمت هذه الحركة فً الزاوٌة، فلقد كانت 
عناٌة شٌوخ الطرٌقة بالعلم والعلماء ، وجلبهم للعلماء لتدرٌس فً الزاوٌة من أهم 

 العلمٌة فً الزاوٌة للتطور وأٌضا: العوامل التً دفعت الحركة
 الرحلة العلمٌة :

لقد شهدت الزاوٌة التجانٌة بقمار توافد الكثٌر من العلماء من مختلؾ 
األمصار، كما شدَّ طبلبها الرحال إلى مختلؾ الحواضر العلمٌة وخاصة جامع 
الزٌتونة بتونس، وتمكن هإالء الطلبة من العودة بعلم فً صدورهم والعدٌد من 
المصنفات فً شتى العلوم. كما كان لرحبلت الحج إسهام كبٌر فً االحتكاك 
بالعلماء وفرصة لؤلخذ والتحاور الفكري. فهذا على سبٌل المثال ابن الخلٌفة 
التماسٌنً سٌدي محمد العٌد التجانً التماسٌنً ٌلتقً فً البقاع المقدسة 

ارس معه وأجازه م بمفتً الدٌار المصرٌة الشٌخ علٌش وتد1866ه/1283سنة
 فً مختصر الخلٌل وموطؤ مالك.

كما أن للمراسبلت دور مهم فً بعث الحركة العلمٌة و دعم الروابط بٌن 
علماء المنطقة وعلماء الشرق والؽرب ، من بٌن تلك المراسبلت: المراسبلت التً 

م( والعبلمة 1849ه/1266كانت بٌن شٌخ االسبلم سٌدي ابراهٌم الرٌاحً)ت
ر بن أحمد حمانة القماري وقد ذكرت  فً كتاب تعطٌر النواحً فً الفقٌه لخض

 .55ترجمة ابراهٌم الرٌاحً 
 التعلٌم بالزاوٌة :

التعلٌم مظهر مهم على وجود حركة علمٌة  وتطورها، ٌعكس مستوى التعلٌم 
ا،  ًٌ الذي ٌعكس مستوى المجتمع، ودرجة تقدمه وتطوره وترقٌته سلوكٌاً وحضار

قمار مركزا مهماً الزدهار حركة التعلٌم فً المنطقة بشتى وهكذا كانت زاوٌة 
 طرقه.

ولقد سلك التعلٌم فً الزاوٌة طرٌقٌن أو نوعٌن،  أحدهما منظم واآلخر 
 مفتوح.

وهو التعلٌم القرآنً الموجه إلى النشا بهدؾ تعلٌمهم الكتابة  التعلٌم المنظم



وأٌضا تلقً مبادئ الشرٌعة  والقراءة وحفظ القرآن واإللمام بقواعد اللؽة العربٌة،
كتعلم الوضوء ، والصبلة وبعض مبادئ الحساب. وهذا التعلٌم ما عرفه ابن 
خلدون:" التعلٌم القرآنً هو اللبنة األولى من التعلٌم االحترافً الذي هدفه تكوٌن 
جٌل من الطلبة والمتخصصٌن فً العلوم حٌث كانوا ٌستمرون فً مزاولة 

وذلك بواسطة الرحبلت العلمٌة والتنقل لبلستزادة ومبلقاة الدروس والتعمق فٌها ، 
وكان للزاوٌة التجانٌة بقمار ومنذ نشؤتها ُكتَّاب  56العلماء والفقهاء وكبار الشٌوخ".

أو جامع أو ما ٌسمى حالٌاً بالمدرسة القرآنٌة، تعاقب علٌه الكثٌر من المعلمٌن 
رؾ باهلل سٌدي عبد هللا بدة، الذٌن أشرفوا على التدرٌس والتحفٌظ ومنهم:) العا

( الذي كرس حٌاته لخدمة 1845/1930وأٌضا العالم الجلٌل سً ابراهٌم زؼودة)
(، والمعلم سً 1902/1955كتاب هللا بالزاوٌة . وأٌضا المعلم سً أحمد بسا)

( وقد تخرج على أٌدٌهم الكثٌر من حفظة كتاب هللا 1902/1990الطاهر بسا)
 الطرٌقة. وكان من بٌنهم بعض خلفاء

أما الطرٌقة الثانٌة من التعلٌم فهو تعلٌم مفتوح موجه لعامة الناس لترشٌدهم 
وتذكٌرهم وتعلٌمهم مبادئ الدٌن وتبٌن الحبلل من الحرام. وكذا حلقات دروس 
تفسٌر القرآن وشرح األحادٌث النبوٌة، وهذا ما أسماه ابن خلدون التعلٌم الشعبً 

فه قاببل:" وهو ترشٌد ال عامة من الناس والوصول بهم الى درجة معٌنة من وعرَّ
الفهم والعلم التً تإهلهم إلى معرفة األحكام الشرعٌة وتمٌٌز الحبلل من الحرام 

.وهذا ما كان ٌظهر فً حلقات التدرٌس التً تنظمها الزاوٌة فً 57فً أمور الدٌن"
،و) مسجد الزاوٌة وبعض المرافق األخرى التابعة لها مثل )الحوش الشرقً( 

. وٌشرؾ على هذه العملٌة أبناء الزاوٌة كالشٌخ سٌدي محمد 58الدار الخضراء(
حمه، وسٌدي البشٌر. وٌقوم بهذه العملٌة مجموعة من العلماء واألدباء مثل الحاج 

 بلقٌم القماري، والشٌخ محمد اللقانً الطٌباتً، وؼٌرهم من العلماء.
لناجحة فً التعلٌم وإلقاء لقد حرص القابمٌن على الزاوٌة اختٌار الطرق ا

الدروس، وكذا انتقاء األساتذة وجلبهم للتدرٌس فً الزاوٌة مثل الشٌخ أحمد بن 
دؼمان القماري الذي كان ٌدرس بمدٌنة الكاؾ التونسٌة الذي عاد بدعوة من 
الزاوٌة التجانٌة لٌتولى التدرٌس بها ، وأٌضا الكثٌر من العلماء الذٌن ٌمرون 

زاوٌة قمار مثل الشٌخ السعٌد الدوكالً المؽربً ، والشٌخ  وٌحطون رحالهم فً
 مناشو التونسً ، والفقٌه عثمان النفطً التونسً.

وهكذا كانت قمار معروفة بكثرة علمابها آنذاك ونذكر بعض منهم ومن 
 59أهل منطقة وادي سوؾ الذٌن درسوا بالزاوٌة التجانٌة بقمار:

  )سٌدي محّمد بن عّمار التؽزوتً )نسبة إلى تاؼزوت قرٌة ؼرب قمار
 المعروؾ بكونه من تبلمٌذ سٌدي خلٌفة بن حسن القماري ناظم متن خلٌل. 

  .سٌدي األخضر بن حّمانه القماري الذي تولى القضاء بها 



 . سٌدي احمد دؼمان القماري 
  .الشٌخ المبارك المازق التؽزوتً أصبل الجرٌدي التوزري منشؤ ودارا 
 .ٌّم القماري  الحاج علً بن الق
 .ٌّة القماري  والشٌخ محّمد بن البر
  .الشٌخ محّمد بن جدٌدي العبلّمة الوادي 

وهكذا ساهم هإالء العلماء من قمار وضواحٌها بواد سوؾ فً نشر العلم 
 بالزواٌا التجانٌة بقمار وتماسٌن.والثقافة العربٌة اإلسبلمٌة 

 
 : النتاج الفكري لعلماء الزاوٌة التجانٌة بقمار

كان للحركة العلمٌة فً الزاوٌة التجانٌة  نتاجها الذي خلفته، وهذا فً شتى 
المجاالت التً تفاعلت فٌها مثل العلوم الشرعٌة ، العلوم اللؽة العربٌة ، والعلوم 

 العقلٌة.
وهً فً مقدمة العلوم التً كان لها النصٌب األوفر واألكبر العلوم الشرعٌة: 

فً اهتمام الزاوٌة، وتشتمل علوم التفسٌر والفقه والقراءات والحدٌث النبوي.فهذا 
الفقٌه أحمد دؼمان ترك الكثٌر من الفتاوى الفقهٌة التً تعبر عن آرابه السدٌدة، 

، وكما 60فً علم القراءاتومستواه العلمً الراقً، كما قام بشرح متن الشاطبٌة 
 قام بنظم أحكام البسملة .

 علوم اللؽة العربٌة:  
ولقد حضت علوم العربٌة باهتمام كبٌر لما لها صلة كبٌرة بعلوم الشرٌعة؛ 
ولهذا أحاط الكثٌر من علماء الزاوٌة بعلوم العربٌة ورعوها رعاٌة خاصة من 

األدباء والشعراء، مثل الشاعر حٌث التدرٌس والتؤلٌؾ. وبها اشتهر الكثٌر من 
م( الذي خلؾ الكثٌر من 1927ه/1346محمد الصالح الخوصً) ت

( حٌث 1945-1869القصابد.واألدٌب الشاعر الفقٌه محمد بن بلقاسم الزٌري )
كانت له  مراسبلت أدبٌة وفقهٌة مع العدٌد من العلماء بتونس وخصوصا مفتً 

ه عدة قصابد أشهرها نونٌة ٌمدح فٌها سٌد الدٌار التونسٌة للشٌخ البشٌر النفر ول
الوجود صلى هللا علٌه وآله وسلم.أما الشاعر الشٌخ محمد اللقانً بن الساٌح الذي 

 ترك الكثٌر من اآلثار األدبٌة والعدٌد من القصابد.
 العلــــــــوم العقلٌة:

 لم ٌقتصر نشاط علماء الزاوٌة على العلوم الشرعٌة واللؽوٌة بل تعداه إلى
العلوم العقلٌة كالحساب والتارٌخ والجؽرافٌا والمنطق، فقاموا بشرح بعض 

 .61مصنفات هذا المجال والتعلٌق علٌها، وتبسٌط محتواها حتى ٌسهل فهمها
  مإلفات علماء الزاوٌة :

لم ٌكتفً علماء الزاوٌة بالتدرٌس بل كان لهم جانب من التؤلٌؾ فً مختلؾ 



 العلوم والمعارؾ مثل:
الذي ترك مإلفات منها "اإلجابة بحسم الخبلؾ أسوأ  مد دؼمانالشٌخ أح

الذي كتب بعض  العالمة سٌدي محمد العروسً، وأٌضا 62السوأى فً الكتابة"
 .63المصنفات منها "الكناش"، و"المخدرة"

علماء الزاوٌة نشاطهم بالزاوٌة لم ٌعزلهم عن المجتمع وما ٌجري فٌه ، بل 
من خبلل المناصب والوظابؾ اإلدارٌة المهمة كان لهم تفاعل كبٌر فٌه وذلك 

كالقضاء واإلفتاء واإلمامة مثل سٌدي لخضر بن أحمد حمانة الذي تولى اإلفتاء، 
 سنة.14والشٌخ أحمد دؼمان الذي تولى القضاء بقمار حوالً 

 
 خزانة المخطوطات للزاوٌة التجانٌة بقمار:

داد ، وهً الكنز المخطوطات الذاكرة التً تقؾ شاهداً على عظمة األج
الباقً الذي العلماء السابقون من كتابات وكتب خطوها بؤٌدٌهم أو نسخها النُّساخ، 
وهً سجلُّ عصرهم ومرآة أحداثه وأفكاره وقٌمه، وبذلك تكون من أهم المصادر 
التً ال ؼنى عنها لكل باحث ٌبحث فً أي جانب من جوانب الحٌاة العلمٌة 

لزمن البعٌد. بفعل الزمن ركنت هذه المخطوطات واالجتماعٌة وؼٌرها فً ذلك ا
فً رفوؾ النسٌان وتآكلت بفعل اإلهمال، لنحاول اآلن إزالة الؽبار و فتح باب 

 التارٌخ لقراءة كتب صنعت فً ما مضى التارٌخ.
 

 التعرٌؾ وتارٌخ نشؤة الخــــزانة:
اعً األول الطرٌقة التجانٌة وفً زاوٌتها بقمار منذ نشؤتها وتوسعها، وألن الدّ 

لتؤسٌسها هو العلم والتعلم، عمدت لتخصٌص مكان خاص للكتب والمكتبة. والقبة 
، هً المكان الذي وضعت به 64م1893ه /1300الهرمٌة، التً أنشؤت سنة 

المكتبة ، وحاول مإسسوها أن ٌجمع كل كتب السابقٌن، وما حوته الزاوٌة من 
مصادر والسعً إلى اقتناء الكتب وكذلك العمل على تشجٌع نسخ الكتب. وكانت 

. وفً مرحلة متقدمة حاول أبناء الزاوٌة تطوٌر "الخزانة العروسٌة"تعرؾ باسم 
لة مخطوطاتها وأطلق علٌها " المكتبة العرفانٌة المكتبة  فجمعت كل عاب

(. وكانت أكبر مكتبة وقتها بسوؾ، وأخذ منها الكثٌر من العلماء 1988/1989")
ومن بٌنهم صاحب كتاب الصروؾ . فجمعت بٌن الكتب المخطوطة والكتب 
المطبوعة فً شتى المجبلت الدٌنٌة واألدبٌة والعلمٌة... وكذا المجبلت العلمٌة 

وعلى الرؼم من  65بٌة والفكرٌة وهذا حسب اطبلعنا لفهرس المكتبة آنذاك.واألد
أن ٌد اإلنسان والنسٌان عبثت بها واختفت بعض أجزاء هذه المكتبة؛ إال أن 
القابمٌن على الزاوٌة أبو إال أن ٌحٌوا سنة األولٌن، وٌعٌدوا تجدٌد هذه المكتبة 

وتزوٌدها بالكثٌر من  2008لتكون مواكبة لهذا العصر وكان افتتاحها فً 



المصنفات والعناوٌن، وأٌضا اعتمادها على اإلعبلم اآللً فً عملها لتصبحت قبلة 
 للطلبة والباحثٌن.

 محتوى الخزانة:  
الخزانة العروسٌة هً النواة األولى والبذرة التً نمت لتنمو وتتطور لتكون 

قافً للطرٌقة التجانٌة المكتبة العرفانٌة ، لتكبر الشجرة وتثمر مكتبة المجمع الث
. ان محاولة إحصاء ما حوته المكتبة من 2008بزاوٌة قمار الذي تم افتتاحه فً 

بداٌتها إلى اآلن  لٌس باألمر السهل ، وتضٌق ورقات هذا البحث أن تحتوٌه. 
 وسنكتفً  بإجراء مسحة فوقٌة لما حوته من عناوٌن مهمة .

ة األم والتً مازال أحفاد الشٌخ على الرؼم من الخزانة العروسٌة هً المكتب
سٌدي محمد العروسً ٌحتفظون ببعض مخطوطات الكتب إال أن المكتبة العرفانٌة 
هً المرحلة التً تم فٌها جمع الكثٌر من الكتب والمخطوطات من أبناء الزاوٌة 
التً ورثوها عن آبابهم ؛ بل وحتى أبناء قمار الذٌن كان لهم باع فً العلم 

ا خلفه آبابهم وأجدادهم، وهذا ما سجل فً خانة المبلحظات بفهرس والتدرٌس أو م
 . 66المكتبة

إن قراءتنا لمحتوى الخزانة سٌكون بداٌة من خبلل هذا الفهرس أن المكتبة 
انطلقت كما سلؾ بالخزانة العروسٌة وهذا ما نبلحظه فً بداٌة فهرسة الكتب 

 حٌث نبلحظ أن الكتب كانت مقسمة إلى ثبلث مصنفات عامة 
(مصنؾ، مثل كاتب جامع 64وهً :)  الكتب الخاصة بباب الفقه والعبادات

رمذي لمحمد بن عبد الرحمن األخضري بؤربعة أجزاء ومقدمة، وموطؤ مالك، الت
 فقه السٌرة لمحمد الؽزالً...

( مصنؾ، مثل 56وهً ) الكتب الخاصة بباب التصوؾ والطرٌقة التجانٌة:
جواهر المعانً لسٌدي على حرازم، والفتوحات المكٌة لمحً الدٌن ابن عربً، 

 وحٌدي...اإلشارات اإللهٌة ألبً حٌان الت
( مصنؾ مثل شرح 38: )كتب خاصة بباب األدب والشعر والقصة وهً

أجزاء(، المقدمة البن خلدون، مقامات الحرٌري ، 5نهج الببلؼة البن أبً الحدٌد )
كتاب األؼانً، روابع الجاحظ، المعذبون فً األرض لطه حسٌن، الخمابل إلٌلٌا 

 أبو ماضً،...
( عدد، مجلة 20لعربً )مجلة الوطن ا جانب خاص بالمجالت:

( عدد، مجلة 61(عدد، مجلة هنا لندن)23( عدد، مجلة المستقبل )21الحوادث)
 (أعداد.6( أعداد، ومجلة العربً)9الفٌصل) 

به الكتب التً ألحقت بالمكتبة سواء كانت عن  باإلضافة إلى جدول ؼٌر مرقم
 ( عنوان. 22طرٌق اإلعادة أو اإلهداء للمكتبة، )

روح ما مصٌر هذه الكتب اآلن؟، من خبلل لقاءنا بؤبناء والسإال المط



الزاوٌة والقابمٌن بالمكتبة أن قسم كبٌر من الكتب الُمعارة قد استرجعها أصحابها، 
وهناك قسم أكبر من الكتب أضٌؾ للمكتبة التابعة للمجمع الثقافً بمقر الزاوٌة، 

روسٌة، مازالت أما قسم الباقً من المخطوطات، وهً من بقاٌا الخزانة الع
محفوظة عند أحفاد سٌدي محمد العروسً بقمار، وهو القسم الذي ٌعتبر اآلن 
القسم األثمن فً مخطوطات الزاوٌة التجانٌة بقمار، ولقد وقفنا على هذا القسم 

( ختمتٌن من القرآن، وهناك 2( مخطوط باإلضافة إلى )117الذي ٌحتوي على )
 فرٌق ٌسهر على المحافظة علٌه.

 
 
 

 وصؾ المخطوطات: 
المخطوط هو ذلك الكتاب الذي ٌحمل أثر ٌد صاحبه مخطوطا أو      

ناسخها، وٌحمل محتوى ثقافً بشري بٌن جوانبه، سنحاول تقدٌم وصؾ عام 
 للمخطوطات التً وقفنا علٌها.

إن الحالة التً علٌها المخطوطات تستدعً دابما عناٌة  حالة المخطوطات:
وعوامله. لذلك نجد حالة المخطوطات التً وقفنا علٌها خاصة، بفعل مرور الزمن 

تتراوح بٌن الجٌدة والمهتربة، وهناك من به مجلد مزخرؾ أو مجلد ؼٌر 
متماسك، أو بدون مجلد. و كثٌر منها فقدت واجهة العنوان الذي ٌستدل فً تحدٌده 

 من خبلل مقدمة الكتاب أو خاتمته.
أحجامها من الكبٌر إلى  تتنوع المخطوطات من خبلل حجم المخطوط:

سم، 19.5المتوسط، الى الصؽٌر مثل جزء من ختمة القران طول صفحته:
سم، وهناك مخطوط ٌصل طول 25مخطوط مولد النبً للبرزنجً طول صفحته 

سم.أما من ناحٌة عدد األوراق 33سم، وقد ٌصل طول صفحته 12.5صفحته الى 
ورقة 69مخطوطات بها  ورقة وهناك300أٌضا تتفاوت قد ٌصل المخطوط إلى 

 فقط.
المخطوطات أؼلبها مكتوبة بالخط المؽربً لكن هناك الرقٌق  نوع الخط:

مقروءة، وهناك ذات األحرؾ السمٌكة، ولقد كان استخدام اللون األسود هو 
 الؽالب فً حبر الكتابة، واستعمل أٌضا األحمر واألخضر، واألزرق.

اسخ وتارٌخ نسخه للكتاب أمر مهم إن معرفة اسم الن النُّساخ وتارٌخ النسخ:
لتحدٌد تارٌخ وصاحب النسخ الذي لن ٌخلو عمله من ترك بصمته الخاصة على 
الكتاب حتى وإن لم ٌكن هو من ألفه.ولقد ساعدنا القابمٌن على هذه المخطوطات 
فً معرفة بعض النساخ الذي كانوا من منطقة قمار، مثل محمد الصالح القماري 

(، 1374/1955هٌم بودراع بن محمد الصالح بن على )ه( ، وابرا1308)ت



وهناك مخطوطات تحمل توارٌخ نسخها مثل : مخطوط باب التؤوٌل فً باب 
ه(،  تارٌخ الفراغ من تؤلٌؾ الجامع الصؽٌر من حدٌث البشٌر 1205التنزٌل )

 ه(...907النذٌر)
 

 
 
 

 أهمٌة هذه المخطوطات فً تارٌخ الزاوٌة بٌن الماضً والحاضر:
قد كان القابمٌن األوابل على الزاوٌة ٌطمحون إلنشاء جامعة علمٌة شبٌهة ل

بالزٌتونة واألزهر وهذا ما عكسه البناء المعماري للزاوٌة ، ألن القراءة المعمارٌة 
للقبة الهرمٌة " تشبه تخطٌط المدارس الداخلٌة التً أنشؤت فً والحواضر الكبرى 

أو أكثر وقاعات صؽٌرة للمذاكرة أو  والتً عادة ما تشتمل على قاعة للدروس
، ورافق هذا البناء المعماري بناء علمً تسعى 67للمجالسات العلمٌة وإقامة الطلبة"

الزاوٌة لبنابه من خبلل نشاط العلمً فً إلقاء الدروس وتعلم القرآن، وأٌضا إقامة 
مكتبة تزخر بشتى العناوٌن. إن ما نسمٌه الٌوم مخطوطات كان هو المصدر 

ه حتى األول للمادة العلمٌة، وكان اختٌار عناوٌن الكتب ٌسعى لبناء مجتمع وتربٌت
ال ٌحٌد عن هوٌته ودٌنه، وهكذا المخطوطات آنذاك لم تكن حبر على ورق بل 
ٌُتحلى بها، بل كانت تمثل فكرهم وآراءهم، وزادهم  كانت مفاهٌم تطبق ، ومعانً 
العلمً الذي ٌتزودون به، ومرجعهم الذي ٌرجعون إلٌه. أما اآلن اختلفت العلوم، 

لم ودراسته، وؼزو المعلوماتٌة جعل وانتشرت وسابل مختلفة وأسهل لطلب الع
المخطوطات تركن على رفوؾ تصارع عوامل تآكلها، أو أنها تتآكل شٌبا فشٌبا 
من دون أن ننتبه لها. ومن هنا وجب الحفاظ علٌها، إلعادة قراءتها، حتى نعرؾ 
المستوى العلمً الحقٌقً لتلك الفترة وأصحابها، وحتى تبقى شاهدة على ما وصل 

 قون، وكٌؾ تحدوا الصحراء لبناء حاضرة علٌمة فً وسط الرمال. إلٌه الساب
 مشروع جمع ورقمنة المخطوطات:

الزاوٌة التجانٌة بقمار، سواء أبنابها أو حتى المنتسبٌن إلٌها لم ٌقفوا مكتوفً 
األٌدي، ألن إحساسهم بقٌمة هذه المخطوطات وأهمٌتها، واعتبارها من الكنوز 

ل أقاموا مشروع للحفاظ علٌها. فهم ٌشتؽلون منذ مدة التً ورثوها عن آبابهم، ب
على رقمنة جمٌع مخطوطات الزاوٌة ، وإقامة فهرسة علمٌة ممنهجة لها، وٌسعى 
هذا المشروع الحفاظ على المخطوطات أوال من خبلل تقلٌل األضرار التً تنجم 

فها فً عن االستعمال المباشر لها، وتسهٌل الوصول إلٌها واالستفادة منها وتوظٌ
المجال المعرفً. ألن وجود هذه المخطوطات فً بٌبة صحراوٌة مفتوحة 
والعوامل الجوٌة المتقلبة أسرع فً إتبلفها. وهذا ما وقفنا علٌه وأعلمنا به مسإول 
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، وتحت إشراؾ دكاترة متخصصون فً هذا المٌدان، ولقد قطع هذا 68المشروع
بٌر من المخطوطات ، المشروع شوطا كبٌر، حٌث تم تصوٌر ورقمنة عدد ك

وإقامة لكل مخطوط بطاقة فنٌة وتقنٌة كؤنها بطاقة تعرٌفٌة للمخطوط وسنرفق 
 اآلن نموذج لذلك:

 
 ملحق:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اإلحاالت:
.) اطلعنا على نسخة 145ابراهٌم لعوامر، الصروؾ فً تارٌخ صحراء سوؾ ص1

 مخطوطة  فً مكتبة المجمع الثقافً التابع لزاوٌة قمار(.
أبو القاسم سعد هللا، نقبل عن محمد الطاهر تلٌلً ،فذلكة تارٌخٌة عن منطقة سوؾ تقدٌم 2

 .543،ص2002، الرٌاض 12و11مجلة العرب ج
 وما بعدها. 44حسونة عبد العزٌز ، عمارة مدٌنة قمار ،ص 3
انظر : عثمان زقب، األوضاع االجتماعٌة واالقتصادٌة فً منطقة وادي سوؾ،ماجستٌر 4

 .181، ص2005/2006تارٌخ،جامعة باتنة
رٌخ سوؾ )مخطوط( . أنظر عثمان زقب، نقبل عن : محمد الطاهر تلٌلً من تا5

 .178ص
الشٌخ سٌدي أحمد التجانً هو سٌدي أحمد بن محمد، الملقب بابن عمر لشدته فً دٌنه ،  6

ابن المختار بن محمد وهو أول من نزل من هإالء السادة بعٌن ماضً، ابن سالم بن أبً العٌد 
بن العباس بن عبد الجبار بن إدرٌس بن بن سالم الملقب بالعلوانً بن أحمد بن علً بن عبد هللا 

إدرٌس بن إسحاق بن علً بن زٌن العابدٌن بن أحمد بن محمد النفس الزكٌة بن عبد هللا بن 
الحسن المــــثنى بن الحسن السبط بن علً بن ابـــً طالب كرم هللا وجهه من السٌدة فاطمة 

ق وسٌدهم رسول هللا سٌدنا محمد الزهراء سٌدة نساء أهل الجنة علٌها السبلم ابنة خٌر الخل
الطٌب السٌفانً :اإلفادة األحمدٌة ،مطبعة صدق الخٌرٌة بجوار  أنظر:«. صلى هللا علٌه وسلم 

 ه،ص ج.1350األزهر،مصر،  )دط( ،
أنظر :السعٌد عقبة، جوانب من الحٌاة الفكرٌة بالزاوٌة التجانٌة بقمار ، الملتقى الدولً 7

. 2008/(نوفمبر6/5/4الخطاب الصوفً التجانً زمن العولمة قمار )الثانً للطرٌقة التجانٌة "
 وانظر أٌضا كشؾ الحجاب لسٌدي أحمد سكٌرج.147مطبعة الولٌد الوادي الجزابر، ص

 انظر : المرجع نفسه.8

أنظر: علً ؼنابزٌة: دراسة تارٌخٌة لمناهج  447ابن خلدون: المقدمة، ص نقبل عن: 9
اضً والحاضر،) مجتمع وادي سوؾ ، نموذجا (، مجلة تعلٌم القرآن الكرٌم بٌن الم

 .73، ص  2007. ٌناٌر  04البحوث والدراسات، العدد 

 المرجع نفسه.10
حسونة عبد العزٌز،عمارة مدٌنة قمار بمنطقة سوؾ ، مطبعة مزوار الوادي)د ت(  11

 وما بعدها89ص
 انظر: السعٌد عقبة، المرجع نفسه. 12
 م(.1194ه/590بحرز األمانً ألبً عبد هللا الشاطبً )ت متن الشاطبٌة هو تعرؾ 13
 .159انظر: السعٌد عقبة، المرجع نفسه،ص14
 .32ابراهٌم لعوامر، الصروؾ فً تارٌخ الصحراء وسوؾ ، ص 15

 وهما الكتابان الذي استقى منهما صاحب الصروؾ أكثر مادته 16
وتعرؾ براد الضٌافة وتعد من أروع عمابر الزاوٌة سواء من حٌث التصمٌم واو من 17

حٌث الزخرفة حتى جاز تسمٌتها بالقصر وكان تؤسٌسها بتكلٌؾ من سٌدي محمد العروسً ، 



 .وما بعدها.97أنظر: حسونة عبد العزٌز ،ص
الفهرس عند زٌارتنا لزاوٌة قمار واطبلعنا لبعض المخطوطات اطلعنا أٌضا على 18

المعد بطرٌقة علمٌة منظمة لكل الكتب ومإلفٌها  ومصدرها ،وتصنٌفاتها ) كتب دٌنٌة ، فقهٌة 
وأخرى صوفٌة والشعر واألدب والقصة  ومجبلت متنوعة مثل مجلة الفٌصل، هنا لندن ، 

 الحوادث ، العربً...(
لثالثة السم فهرس المكتبة مكون من أربع خانات  األولى للرقم والثانٌة للعنوان وا19

المإلؾ والرابعة للمبلحظات الذي تسجل فٌه مثبل: ان كان فً الكتاب أجزاء أو نسخ، أو أٌضا 
 من صاحب الكتاب  وهل هً مهداة أم اعارة للمكتبة ...

، وهناك بعض المخططات المرقفة للبناء 98حسونة عبد العزٌز ، المرجع نفسه،ص20
 المعماري للزاوٌة.

 ابراهٌم تجانً فً المجمع الثقافً التابع للزاوٌة بقمار.فً لقاء مع السٌد 21
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األستاذ: فإاد عطاء هللا.
 

 جامعة الوادي -قسم العلوم اإلسالمٌة 
 

فٌنعنوان المقال:   ُعلماُء ُسوؾ وَشَذَراٌت من ُتراثهم الدَّ
 



 المقدمة:
إن الحمد هلل، نحمده، ونستعٌنه، ونستؽفره، ونستهدٌه، ونعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا، ومن سٌبات أعمالنا، من ٌهده هللا فبل مضل له، ومن ٌضلل فبل هادي له، 
وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شرٌك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى 

 بعد:ٌوم الدٌن؛ أما هللا علٌه وعلى آله وصحبه إخوانه إلى 
فإنه ٌسرنً كثٌرا أن أتقدم بهذا البحث المتواضع إلى اللجنة العلمٌة القابمة 

المخطوطات فً الجنوب على الملتقى الوطنً الثانً حول التراث بعنوان: 
 .الجزائري واقعها وأعالمها

وال ٌفوتنً فً هذه المقدمة أن أشٌد بحسن اختٌارهم لموضوع الملتقى، وذلك 
موضوع المخطوطات فً الجزابر عموما ال ٌزال بحاجة إلى دراسة علمٌة أن 

متؤنٌة من عدة نواح، من حٌث اإلحصاء والفهرسة، ومن حٌث الحفظ والترمٌم، 
 ومن حٌث الدراسة والتحقٌق.

وقد ابتهلت فرصة انعقاد هذا الملتقى العلمً الهادؾ لتقدٌم هذا البحث الذي 
(، والذي ٌسلِّط الضوء ت من تراثهم الدفٌنعلماء سوؾ وشذراٌحمل عنوان )

على بعض الشخصٌات العلمٌة المرموقة، التً تركت تراثا علمٌا زاخرا، إال أنه 
 بالعناٌة والمتابعة. -لؤلسؾ الشدٌد–لم ٌحظ 

واخترت فً هذا البحث الحدٌث عن الشٌخ خلٌفة بن الحسن القماري السوفً 
-طاهر التلٌلً القماري السوفً الجزابري ، والشٌخ محمد ال-رحمه هللا-الجزابري 
، وكبل الرجلٌن قد ترك من المإلفات المخطوطة والمطبوعة الشًء -رحمه هللا

 الكثٌر.
 وٌمكن أن أعرؾ بهذا البحث من خبلل العناصر اآلتٌة:

 أول: أهمٌة البحث:
 ٌكتسً هذا البحث أهمٌة كبٌرة، حٌث إنه:

 ،وهً حاضرة عرٌقة  ٌعّرؾ بعلماء وأعبلم منطقة وادي سوؾ
 من حواضر الجنوب الجزابري.

  ٌعّرؾ بمخطوطات علماء هذه المنطقة، وهذا األمر ٌسهل على
 طلبة العلم والباحثٌن الرجوع إلٌها، والعناٌة بها دراسة وتحقٌقا.

  ًٌساهم فً عملٌة إحصاء خزابن ومراكز المخطوطات العربٌة ف
 الجنوب الجزابري.

 الجزابري المخطوط. ٌساهم فً التعرٌؾ بالتراث 

  ٌساهم فً وضع بٌبلوؼرافٌا للمخطوط العربً بالجنوب
 الجزابري.

 ثانٌا: خطة البحث:



 ٌقع البحث فً: مقدمة، ومبحثٌن دراسٌٌن، وخاتمة.
 أما المقدمة: ففٌها تعرٌؾ بالموضوع، وبٌان ألهمٌته.

بؤهم المبحث األول: وفٌه ترجمة للشٌخ خلٌفة بن الحسن رحمه هللا، وتعرٌؾ 
 مإلفاته المخطوطة.

المبحث الثانً: وفٌه ترجمة للشٌخ محمد الطاهر التلٌلً رحمه هللا، وتعرٌؾ 
 بؤهم مإلفاته المخطوطة.

 الخاتمة: وفٌها عرض ألهم نتابج الموضوع.
 ثالثا: الدراسات السابقة للبحث:

اعتمدت فً إنجاز هذا البحث على عدد من المراجع األساسٌة، وهً على 
 آلتً:النحو ا
)إتحاؾ القارئ بحٌاة الشٌخ خلٌفة بن حسن األقماري(، تؤلٌؾ:  -1

هـ(، تحقٌق: أبو 1424الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً رحمه هللا )
القاسم سعد هللا، طبع ضمن منشورات المجلس اإلسبلمً األعلى فً 

 م.2007الجزابر، عام 
ء(، )الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً وجهوده فً البحث الفقهً واإلفتا -2

تؤلٌؾ: الدكتور إبراهٌم رحمانً، طبع فً الجزابر، عام: 
 هـ(. 1432)

)الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً ومنظومته قواعد البٌان فً الثابت  -3
(، رسالة -دراسة وتعلٌق–والمحذوؾ فً القرآن على رواٌة ورش 

ماجستٌر للدكتور طالبً محمد، نوقشت فً جامعة باتنة عام 
 م.2008

ابل قرآنٌة(، تؤلٌؾ: محمد الطاهر التلٌلً، طبعت )منظومات فً مس -4
 م.1986فً الجزابر فً المإسسة الوطنٌة للكتاب، عام 

وبعد هذه المقدمة المقتضبة؛ نشرع فً عرض مضامٌن المبحثٌن الدراسٌٌن 
 األول والثانً: 

 
 المبحث األول: الشٌخ خلٌفة بن الحسن ومخطوطاته.

ٌقدم هذا المبحث ترجمة موجزة للشٌخ خلٌفة بن الحسن رحمه هللا، وعرضا 
 مفصبل لكتبه المخطوطة والمطبوعة.  

 المطلب األول: ترجمة الشٌخ خلٌفة بن الحسن رحمه هللا.
ٌتضمن هذا المطلب ترجمة للشٌخ خلٌفة بن الحسن رحمه هللا، وذلك على 

 النحو اآلتً:
 اسمه ونسبته: 



بلمة خلٌفة بن حسن بن مبارك بن محمد بن أبً العافٌة القماري هو اإلمام الع
منشؤ ودارا، وٌذكر الشٌخ خلٌفة رحمه هللا أن أصله متصل بالصحابً الجلٌل أبً 

 .1بكر الصدٌق رضً هللا تعالى عنه وأرضاه
 ولدته وطلبه للعلم:

هـ فً قرٌة قمار بوادي سوؾ، فقرأ القرآن، 1123ولد الشٌخ خلٌفة عام 
علم مبادئ اللؽة العربٌة، ثم انتقل إلى الحواضر العلمٌة المشهورة فً وقته، وت

والقرٌبة من موطنه، مثل: الجرٌد، والزاب، وتوزر ونفطة، وسٌدي عقبة، وخنقة 
 سٌدي ناجً، وبسكرة، وأكثر تعلمه كان فً خنقة سٌدي ناجً.   

 شٌوخه:
 منهم: تتلمذ الشٌخ خلٌفة رحمه هللا على ٌد عدد من العلماء

 الشٌخ عبد الحفٌظ صاحب خنقة سٌدي ناجً.
 الشٌخ موسى الفاسً الجمنً.

 الشٌخ أبو القاسم بن ترٌعة المجوري.
 الشٌخ عبد هللا بن عبد الواحد العمرانً الخنقً.

 .2الشٌخ إبراهٌم بن شرٌط القماري
 تالمذته:

 للشٌخ تبلمذة كثٌرون منهم:  
 لنفطً.الشٌخ أحمد بن علً بن صابر المصعبً ا
 هـ(.1205ابنه الشٌخ الطاهر بن خلٌفة بن الحسن )

 وابنه اآلخر الشٌخ محمد بن خلٌفة بن الحسن.
 هـ(.1195الشٌخ إبراهٌم بن سعد الشارؾ )

 الشٌخ قاسم التلٌلً الرابحً.
 الشٌخ بلقاسم بن القبً الملقب باألبٌض.
 .3الشٌخ بلقاسم بن القبً الملقب باألسود

 وفاته:
هـ، وهو ما رجحه الشٌخ 1211خلٌفة رحمه هللا فً قمار سنة توفً الشٌخ 

 . 4محمد الطاهر التلٌلً رحمه هللا
 عقبه:

رزق الشٌخ خلٌفة رحمه هللا ذرٌة صالحة وعقبا طٌبا، فمن أبنابه الذكور 
الطاهر، ومحمد، وأما البنات فلم أقؾ على من صرح بؤن للشٌخ رحمه هللا عقبا 

 منهن.  
 ناء العلماء علٌه:مكانته العلمٌة وث

للشٌخ خلٌفة بن الحسن رحمه هللا مكانة علمٌة سنٌة، ومنزلة فقهٌة علٌة، وقد 



حظً بثناء عدد من الفقهاء علٌه، من ذلك ما قاله فً حقه الشٌخ محمد الطاهر 
التلٌلً رحمه هللا: )للشٌخ خلٌفة وال شك أثر عظٌم، وٌد بٌضاء على الفقه المالكً، 

ببلده خاصة، وفً القطرٌن الجزابري والتونسً. فقد كتب واألدب العربً فً 
 .5وحرر، وصنؾ وألؾ، وسؤل وأجاب، ونظم ونثر، حتى عرؾ واشتهر(

 المطلب الثانً: مخطوطات الشٌخ خلٌفة بن الحسن رحمه هللا. 
ترك الشٌخ خلٌفة بن الحسن رحمه هللا عددا من المإلفات والكتب، ال ٌزال 

 ق وعناٌة علمٌة، من ذلك ما ٌؤتً:عدد منها بحاجة إلى تحقٌ
 الكتاب األول: )جواهر اإلكلٌل نظم مختصر الشٌخ خلٌل(.

وهو نظم لمتن المختصر الفقهً للشٌخ خلٌل بن إسحاق المالكً، عدد أبٌاته 
( بٌت، وقد حظً هذا النظم بتحقٌق وشرح الشٌخ محمد باي بلعالم رحمه 9817)

ع إلى التؤصٌل من الكتاب والسنة هـ(، والمسمى: )مرجع الفرو1430هللا )
 أجزاء( طبع بدار الفكر فً لبنان. 10واإلجماع الكفٌل(، ٌقع فً )

ومع ذلك؛ فالكتاب ال ٌزال بحاجة إلى دراسة علمٌة متؤنٌة، تتجلى فٌها 
المقارنة بٌن نظم الشٌخ، وبٌن المتن النثري للمختصر، والسإال المطروح: هل 

ة جمٌع الفروع والمسابل نظما، أم أنه فاته شًء استطاع الشٌخ رحمه هللا تؽطٌ
منها، وإن كان قد فاته شًء؛ فٌنبؽً تبلفٌه واستدراكه، وذلك بكتابة طرة على 

 نظم جواهر اإلكلٌل.
وذكر الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً رحمه هللا أن أحد فقهاء تونس قام بشرح 

هـ( ابن الشٌخ المدنً 1353هذ النظم، وهو جّد الّشٌخ أحمد زّروق )كان حٌا سنة 
الخنقً، ووصل فً الشرح إلى باب اإلجارة، وهو فً ثبلثة أجزاء ضخام، وال 

 .6ٌزال محفوظا فً خزانة العابلة بخط الجد رحمه هللا
 قال الشٌخ خلٌفة بن الحسن رحمه هللا فً مقدمة نظمه:

 وبعد فالمقصود من هذا الرجز
 

 
 

 نظم جواهر حسان تكتنز
 

 ذا الجلٌلنثرها من قٌل 
 
 

 
 

 أبو الضٌاء المرتضى خلٌل
 

 فً قالب اإلتقان واإلٌجاز
 
 

 فكاد أن ٌعد فً األلؽاز 
 

 الكتاب الثانً: )كتاب الكنش(.
( 300وهو مجموعة من المسابل والفتاوى الفقهٌة ٌقع فً نحو ثبلثمابة )

أٌدي صفحة من القالب الكبٌر، وقد كانت النسخة األم من هذا الكتاب موجودة بٌن 
 فقهاء قمار إلى وقت قرٌب، وال ٌعرؾ له اآلن أي أثر.

إال أنه ال ٌستبعد أن توجد منه نسخة فً الحواضر العلمٌة التً كان الشٌخ 
 خلٌفة رحمه هللا ٌتردد علٌها مثل خنقة سٌدي ناجً وؼٌرها. 



 الكتاب الثالث: )وثٌقة بخط الشٌخ(.
، ٌدور موضوعها حول فتوى فً 7نقل نصها الشٌخ محمد الطاهر تلٌلً رحمه هللا

 مسابل البٌع سبل عنها الشٌخ رحمه هللا.
 الكتاب الرابع: )نظم حول صحة الطالق(.

وهو جواب سإال ورد علٌه من فقهاء الزاب، فؤجاب الشٌخ خلٌفة رحمه هللا فً 
 نظم، ٌقع فً ست وسبعٌن بٌتا من الرجز، قال فً مقدمته:

 وبعد ذا قضٌة أذكرها
 

 
 

 على الذي ٌنشرهامسلما 
 

 ممن قرأ العلم لوجه هللا
 
 

 ال ٌبتؽً فخرا وال ٌباهً 
 

 وحرر األقوال فٌها وهجر
 

 ما شذ منها واعتنى بما اشتهر 
 

وقد حقق الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً رحمه هللا هذا النظم فً كتابه: )إتحاؾ 
 .8القارئ(

 الكتاب الخامس: نظم السنوسٌة وشرحها.
خلٌفة بن الحسن رحمه هللا بنظم العقٌدة السنوسٌة، وشرحها، إال أن هذا قام الشٌخ 

العمل مفقود، ولم ٌعثر منه إال على أبٌات معدودة، نقلها الشٌخ التلٌلً رحمه هللا 
 .9فً "تحفة القارئ"

 قال الشٌخ خلٌفة بن الحسن رحمه هللا فً مقدمة هذا النظم ما نصه:
 وبعد فالمقصود من هذا النظام

 
 
 

 نظم عقٌدة السنوسً اإلمام
 

 من ؼٌر تبدٌل وال تؽٌٌر
 
 

 
 

 سوى اختبلؾ اللفظ فً التعبٌر
 

 فالنظم أٌسر لحفظ القاري
 
 

 10ودرسه ال سٌما الصؽار 
 

 الكتاب السادس: نظم اآلجرومٌة.
قال الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً رحمه هللا: )ومن مإلفات الشٌخ خلٌفة قصٌدته 

األجرومٌة، وهً قصٌدة مطربة عذبة على طراز الشاطبٌة، البلمٌة فً نظم 
 .11ٌطرب لها الناشا، وٌرقص لها المبتدئ؛ لسبلمة نظمها، وعذوبة موسٌقاها(

والنسخة الموجودة الٌوم لهذه البلمٌة مبتورة فً مواضع عدة، وقد نقل الشٌخ 
 .12الطاهر التلٌلً رحمه هللا ما عثر علٌه منها

 فة بن الحسن رحمه هللا فٌها:ومما قاله الشٌخ خلٌ
 وبعد فذا المنظوم ٌنشر طٌه

 
 بنثر ابن آجروم إذ منه نقبل 

 



 وذاك لكون النثر ٌصعب حفظه
 

 وحفظ بٌوت النظم أدنى وأسهبل 
 

 وأسؤل من فضل الكرٌم تمامه
 

 فبل فضل ٌرجى من سواه مإمبل 
 

 كبلمهم لفظ مفٌد مركب
 

 بوضع كزٌد محسن إذ توكبل 
 

لمن آتاه هللا تعالى بسطة فً نظم الشعر وإنشاده أن ٌتمم نظم الشٌخ رحمه وٌمكن 
 هللا على قافٌته وبحره.

 الكتاب السابع: قصٌدة معرفة األثر.
نظم الشٌخ خلٌفة رحمه هللا قصٌدة جوابا على استفتاء حول أثر ِرجل اإلنسان على 

 الرمل؛ هل هً قرٌنة صحٌحة فً إثبات هوٌة السارق أم ال؟
قال الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً رحمه هللا فً وصؾ هذه القصٌدة: )ومن مآثره 
الحسنة، وآثاره المستحسنة قصٌدته المشهورة، والمٌته المشكورة تلك القصٌدة 

 .13التً تعرؾ فً نواحً العلماء وبوادي الفقهاء بقصٌدة معرفة األثر(
وقعت بٌننا وبٌن إخواننا من وقال الشٌخ خلٌفة رحمه هللا فً مقدمة نظمه: )لما 

خنقة سٌدي ناجً منازعة فً العمل بمعرفة أثر السارق المتهم، وتفاوضنا فً ذلك 
 أشد المفاوضة، وحصلت فً ذلك بٌننا مراسلة ومكاتبة؛ أجبناهم بهذا النظم، وهو:

 سبلم له فً الصالحات أصول
 

 ٌوافٌه من عند السبلم وصول 
 

 ةإلى السرج األثبات من آل خنق
 

 لهم فً ندور الواقعات نقول 
 

 رإوس سداد صالحون أجلة
 

 شموس رشاد ما لهن أفول 
 

 عفا هللا عنكم حكمكم كٌؾ وجهه
 

 لنجل خلٌل بالبراء فقولوا 
 

 ففً القلب شًء ٌعترٌه وحٌرة 
 

 من القلب لؤلحكام حٌن تحول 
 

 تمسكتم باألصل واألصل واضح
 

 وال ٌنكر المعلوم إال جهول 
 

 إذا عم الفساد بحادث ولكن
 

 .14تقدم أصبل والقٌاس دلٌل( 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 المبحث الثانً: الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً ومخطوطاته.
ٌقدم هذا المبحث ترجمة موجزة للشٌخ محمد الطاهر التلٌلً رحمه هللا، 

 وعرضا مفصبل لكتبه المخطوطة والمطبوعة.  
 التلٌلً.المطلب األول: ترجمة الشٌخ محمد الطاهر 

 اسمه ونسبه:
هو الشٌخ الفاضل محمد الطاهر بن بلقاسم بن لخضر بن عمر بن أحمد بن 

 .15قاسم بن أحمد التلٌلً، القماري، السوفً، الجزابري
ترجع أصول أسرة الشٌخ إلى بلدة فرٌانة فً تونس، وهً معروفة بالعلم و

ن بن عفان رضً والصبلح، وٌتصل نسبها بالخلٌفة الراشد أمٌر المإمنٌن عثما
 .16هللا تبارك وتعالى عنه وأرضاه

 نشؤته وطلبه للعلم:
نشؤ الشٌخ رحمه هللا فً أحضان عابلة محافظة، ومحبة للعلم، حٌث حفظ  

 القرآن الكرٌم على ٌد جده، وتلقى مبادئ العلوم الشرعٌة واللؽوٌة.
التونسً ثم رحل الشٌخ محمد الطاهر رحمه هللا إلى جامع الزٌتونة فً القطر 

 سنة. 17هـ، ولم ٌتجاوز سنه آنذاك 1346ربٌع الثانً  05بتارٌخ 
 وهناك نهل الشٌخ رحمه هللا العلم على ٌد نخبة من علماء الزٌتونة، منهم:

الشٌخ الطٌب بن الحاج علً بن الزا، القماري، السوفً الجزابري 
 هـ(.1389)

ل تونس الشٌخ محمد بن السابح اللقانً، السابحً، الجزابري نزٌ
 هـ(.1389)

الشٌخ عمار بن الحاج عبد هللا األزعر، القماري، السوفً، الجزابري 
 هـ(.1388)

 هـ(.1360الشٌخ أحمد بن محمد القا، القماري، السوفً، الجزابري )
الشٌخ محمد العزوزي بن الصادق بن الحاج حوحو العقبً، البسكري، 

 هـ(. 1363الجزابري )
 هـ(.1393بن محمد بن عاشور، التونسً ) الشٌخ محمد الطاهر بن محمد

 هـ(.1364الشٌخ حسن بن ٌوسؾ التونسً )
 . 17وؼٌرهم كثٌر رحمهم هللا جمٌعا

 وظائفه:



بعد رجوعه إلى أرض الوطن سارع الشٌخ محمد الطاهر إلى تحصٌن نفسه 
بالزواج، ثم ما لبث أن التحق مدرسا بإحدى مدارس جمعٌة العلماء المسلمٌن 

 فً بجاٌة.الجزابرٌٌن 
ولما أحست السطات االستعمارٌة بنشاطه العلمً ضاٌقته، وسجنته، إال أنه لم 

 ٌكترث بذلك، وواصل نشاطه التعلٌمً فً مدٌنة بجاٌة.
كما قام الشٌخ رحمه هللا بؤعباء اإلمامة والخطابة والتدرٌس بالمسجد الكبٌر 

 فً قمار مدة من الزمن.
دابم بؤعضاء جمعٌة العلماء فً الجزابر، وكان الشٌخ رحمه هللا على اتصال 

 هـ1946جوٌلٌة  21حٌث حضر مإتمرها المنعقد فً 
ومن أعمال الشٌخ رحمه هللا كذلك قٌامه بؤعباء التعلٌم فً بلدة مشونش فً 
بسكرة؛ إلى أن فتحت مدرسة النجاح أبوابها فً قمار، فكان الشٌخ رحمه هللا القابم 

 م.1963على تسٌٌرها إلى ؼاٌة سنة 
وبعد استقبلل الجزابر تولى الشٌخ رحمه هللا التدرٌس بإحدى مدارس وزارة 

 األوقاؾ فً الجزابر العاصمة.
م عٌن أستاذا ثانوٌا فً مدٌنة عنابة، ثم حول إلى مدٌنة 1965وفً سنة 

م، وبقً على هذه الحال إلى ؼاٌة حصوله على التقاعد سنة 1967تقرت سنة 
 .18م1972

 ه:ثناء العلماء علٌ
حظً الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً رحمه هللا بثناء عدد من العلماء الذٌن 
عرفوه، ولعل أجمل ما قٌل عنه كلمة للشٌخ المإرخ أبً القاسم سعد هللا ٌذهب فٌها 
إلى أن التلٌلً لو عاش فً عصر بعٌد عنا، عصر ازدهار الحضارة العباسٌة، أو 

 .  19الذٌن ال ٌشق لهم ؼبار األندلسٌة، لكان ربما من كبار الموسوعٌٌن
 وفاته:

رمضان  16توفً الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً رحمه هللا ٌوم الثبلثاء
هـ، ودفن فً قمار، وترك رحمه هللا عقبا طٌبا، وهم: ولدان، وخمس 1424

 . 20بنات
 المطلب الثانً: مخطوطات الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً.

تركها الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً ٌتحدث هذا المطلب عن المإلفات التً 
رحمه هللا سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة، وال ٌفوتنً أن أشٌر إلى أن جمٌع 
مخطوطاته محفوظة فً مكتبة الشٌوخ فً جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم 

 اإلسبلمٌة بقسنطٌنة، على وفق وصٌته، حٌث أوصى بوقفها على طلبة الجامعة.
هللا عددا من المخطوطات فً فنون علمٌة مختلفة، هذا وقد ترك الشٌخ رحمه 

 بٌانها:



 الكتاب األول: )المدخل فً ؼرٌب القرآن(.
وهو نظم خاص -العنوان الكامل لهذا الكتاب هو: )المدخل فً ؼرٌب القرآن 

 (.-بذكر بعض المفردات الؽرٌبة فً القرآن
الرجز، ( من 445وهو نظم ٌشتمل على خمسة وأربعٌن وأربعمابة بٌت )

 هـ.1402من شهر ذي القعدة عام  04فرغ الشٌخ من تبٌٌضه ٌوم 
م، 1986طبع هذا النظم فً الجزابر، وفً فترة حٌاة الشٌخ رحمه هللا عام 

طبعته المإسسة الوطنٌة للكتاب رفقة مجموعة من منظومات الشٌخ القرآنٌة تحت 
 عنوان: )منظومات فً مسابل قرآنٌة(.

التلٌلً رحمه هللا فً مقدمة نثرٌة عرؾ فٌها بنظمه  قال الشٌخ محمد الطاهر
هذا ما نصه: )فإنً عقدت العزم على أن أنظم أكثر الكلمات التً وردت مرة 
واحدة فً القرآن العظٌم، من دون التفات إلى كٌفٌة الكلمة من صٌؽة أو وزن أو 

تبعا تشكٌل، بل المقصود وجودها فً القرآن مرة واحدة، على أٌة حالة كانت، م
 .21فً ذلك ترتٌب الحروؾ(

 وقال فً مقدمة النظم رجزا ما نصه:
 وَبعَد َذا فالقصد بالنظام

 
 
 

 نظم ؼرٌب محكم القرآن
 

 من كلمات وردت فً الذكر
 
 

 مفردة ؼرٌبة فً الذكر 
 

 وقال فً ختامه:
 هذا الذي حضرنً فً الحال

 
 
 

 قٌدته كالصٌد بالحبال
 

 والحمد لئلله ذي اإلنعام
 
 

 أن مّن للتوفٌق بالختام 
 

ونظرا للقٌمة العلمٌة الرفٌعة للكتاب؛ فقد قام الشٌخ الفاضل محمد باي بلعالم 
هـ( بشرحه فً كتاب سماه: )المفتاح النورانً على المدخل 1430رحمه هللا )ت:

هـ، وطبع بدار القلم، فً 1417الربانً للمفرد الؽرٌب فً القرآن(، ألفه سنة 
 ارٌخ طبعه.دمشق، دون ذكر لت

 الكتاب الثانً: )حجر المخالة فً مجالس المحاجاة(.
وهو نظم مسابل تتعلق بضبط القرآن ورسمه كثٌرا ما تطرح بٌن القراء 

 ( بٌت فً الرجز.1307والطلبة للمذاكرة، وهذا النظم ٌشتمل على )
هـ، وقد طبع 1403من شعبان  02فرغ الشٌخ رحمه هللا من تبٌٌضه ٌوم 

 الشٌخ رحمه هللا ضمن كتاب )منظومات فً مسابل قرآنٌة(. أٌضا فً حٌاة
قال شٌخ رحمه هللا فً مقدمته النثرٌة ما نصه: )فؤقدم بٌن ٌدي القارئ الكرٌم 
هذه المنظومة التً تتعلق ببعض علوم القرآن ومسابله، التً كثٌرا ما تدور بٌن 



رة بٌن الحفظة، مثل القراء فً مجالسهم، وتقع فٌها المحاورة بٌن الطلبة، والمذاك
عدد بعض اآلٌات، وكٌفٌة رسم بعض الكلمات، وبٌان بعض الشواذ من 

 .22المتشابهات، مما قد ٌشكل على الطالب المبتدي، وٌؽفل عنه القارئ المنتهً(
 وقال فً مقدمة النظم ما نصه:

 وبعد فالمقصود نظم ما انتثر
 

 
 

 فً مجلس القراء من آي السور
 

 أحرؾكعّد آي أو شذوذ 
 
 

 
 

 فً رسمها أو ذكر نوع ٌختفً
 

 مسابل منقولة مجموعة
 
 

 
 

 من أكثر القراء أو مسموعة
 

 كما أتت عن ورشهم رواٌة
 
 

 
 

 ٌعرفها الطبلب بالدراٌة
 

 قد طرحت فً مجلس األحاجً
 
 

 
 

 على بساط البحث والحجاج
 

 تذكرة قد ذكرت ودربة
 
 

 وسنة محمودة وقربة 
 

 
)النظم الموسوم بتلخٌص األرقام واألعداد لما وجد فً الكتاب الثالث: 

 القرآن من المواد(.
( من الرجز، 589وهو نظم ٌشتمل على تسعة وثمانٌن وخمسمابة بٌت )

 هـ.1403ذي الحجة سنة  05فرغ الشٌخ من تبٌٌضه ٌوم 
وقد نظم الشٌخ رحمه هللا هذا الكتاب تلخٌصا لما ورد فً كتاب )قاموس 

، وقد طبع هذا -أعانه هللا-م القرآنٌة( للشٌخ إسماعٌل إبراهٌم األلفاظ واألعبل
 م.1998المعجم بدار الفكر العربً، فً بٌروت، عام 

قال الشٌخ رحمه هللا فً المقدمة النثرٌة لهذا الكتاب: )فإنً لما طالعت كتاب 
أثابه هللا –"قاموس األلفاظ واألعبلم القرآنٌة"، للشٌخ محمد إبراهٌم إسماعٌل 

واستفدت منه الخٌر الكثٌر فً موضوعه...فرأٌت أنه مفٌد جدا  -أجزل له المثوبةو
فً موضوعه، فاستخرت هللا أن ٌسهل لً نظم ما أثبته فً كتابه المذكور، من 
أرقام المواد الموجود فً القرآن، ثم عقدت العزم على ذلك، فشرعت فً نظم تلك 

 . 23المواد(األرقام واألعداد، والتً كانت كعناوٌن لتلك 
 وقال فً مقدمة نظمه ما نصه:

 وبعد فاعلم أننً أردت 
 

 
 

 وصل الذي إلٌه قد قصدت
 
 مما له تعلق بالمصحؾ 

 
 

 
 
 

فً الضبط أو فً الرسم أو فً 
 األحرؾ

 



 وجاء هذا النظم كالتلخٌص
 
 

 
 

 لعد ما ٌعد من نصوص
 

 ذكرت فً العد بالحروؾ
 
 

 على حساب جمل معروؾ 
 

 
الرابع: كتاب )مجموعة تشتمل على مسائل فً رسم القرآن الكتاب 

 وضبطه(.
لم ٌحظ هذا الكتاب بالتحقٌق والطباعة، وهو من جملة مخطوطات الشٌخ 

 المحفوظة فً مكتبة الشٌوخ فً جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم اإلسبلمٌة.
 ومن خبلل العنوان ٌظهر جلٌا أن موضوعه فً علم رسم القرآن وضبطه.

الكتاب الخامس: كتاب )قواعد وكلٌات فً الثابت والمحذوؾ فً القرآن 
 الكرٌم(. 

حظً هذا الكتاب بتحقٌق علمً على ٌد الشٌخ المإرخ أبً القاسم سعد هللا 
م(، وقد صدر مطبوعا ضمن منشورات المجلس اإلسبلمً 2013رحمه هللا )ت:

 م.2014األعلى عام 
كتاب إلى ثبلثة أقسام: القسم األول خاص حٌث قسم الشٌخ التلٌلً رحمه هللا ال

بالثابت، والقسم الثانً خاص بالمحذوؾ، والثالث خاص بالشواذ. وصرح بؤن 
السبب الذي دفعه لتؤلٌفه هو تشوق طلبة القرآن الكرٌم إلى معرفة قواعد الثابت 

 والمحذوؾ.
 ( صفحة من القالب المتوسط.280والكتاب ذو حجم متوسط بحٌث ٌقع فً )

 
تاب السادس: كتاب )منظومة قواعد البٌان فً الثابت والمحذوؾ فً الك

 القرآن على رواٌة ورش(.
حظً هذا الكتاب بتحقٌق علمً على ٌد الشٌخ الفاضل الدكتور محمد طالبً 

، حٌث حاز به درجة الماجستٌر فً علم القراءات القرآنٌة بكلٌة -حفظه هللا–
ً جامعة باتنة، وقد نوقش هذا البحث عام العلوم االجتماعٌة والعلوم اإلسبلمٌة ف

 م.2008
والكتاب منظومة على بحر الرجز، تقع فً خمسة وثبلثٌن وأربعمابة بٌت،  

هـ، وقد ذكر 1407فرغ الشٌخ رحمه هللا من تبٌٌضها فً بداٌة شهر رمضان عام 
أن الباعث على تؤلٌفها تٌسٌر علم الرسم  -وفقه هللا تعالى–محقق المنظومة 

 .24نً على الطبلبالقرآ
 قال الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً رحمه هللا فً بداٌتها:

 وبعَد ذا فهذه أبٌاتً
 

 
 

 تعلّقت بالحذؾ واإلثبات 
 



 من بعض ما قد جاء فً القرآن
 

 من الذ

 
 

 رواٌة عن ورشنا عثمان
 

 من الذي لقَّنه األشٌاخ
 
 

 لصبٌة فً أرضنا قد شاخوا 
 

قسم للدراسة، وقسم للتحقٌق، وحجم الرسالة  وٌقع عمل المحقق فً قسمٌن،
 ( صفحة من القالب الكبٌر.218تقرٌبا )

الكتاب السابع: كتاب )رسالة رسم األلؾ فً القرآن الكرٌم حسب قراءة 
 ورش وما علٌه العمل فً بالدنا(. 

فً كتابه )الشٌخ  -حفظه هللا–ذكر الشٌخ الفاضل الدكتور إبراهٌم رحمانً 
لٌلً وجهوده فً البحث الفقهً واإلفتاء( بؤن هذا الكتاب ال ٌزال محمد الطاهر الت

ربٌع األول عام  13قد انتهى من تبٌٌضه فً  -رحمه هللا-مخطوطا، وأن الشٌخ 
 25ه1411

 وٌظهر جلٌا من خبلل العنوان أن موضوع الكتاب فً علم الرسم القرآنً.
 مسائل قرآنٌة(.الكتاب الثامن: كتاب )التعلٌقات البٌانٌة على منظومات 

أن هذا الكتاب ال ٌزال مخطوطا  -حفظه هللا–ذكر الدكتور إبراهٌم رحمانً 
جمادى  01ٌوم  -وفقا لما جاء فً خاتمته–أٌضا، وأن الشٌخ انتهى من تبٌٌضه 

 .26هـ1409األولى 
وٌبدو أن موضوع الكتاب فً شرح بعض المنظومات القرآنٌة والتعلق 

 علٌها.
المهموم والمحتار فً قراءة هذه األشعار من مختلؾ  الكتاب التاسع: سلوة

 األقطار واألعمار.
أنه ال ٌزال مخطوطا أٌضا، وأن  -حفظه هللا–ذكر الدكتور إبراهٌم رحمانً 

 .27صفحة 141هـ، وحجمه 1420الشٌخ قد أتمه عام 
 وٌبدو أن موضوع الكتاب فً جمع دواوٌن شعرٌة مختارة.

 هـ(.907عارات للسمرقندي )الكتاب العاشر: نظم متن الست
أنه مخطوط ٌقع فً ست  -حفظه هللا–ذكر الدكتور إبراهٌم رحمانً  

ه الشٌخ محمد الطاهر رحمه هللا بتارٌخ:  جمادى الثانٌة  28ورقات، وقد أتمَّ
 هـ.1363

 الكتاب الحادي عشر:  دٌوان الدموع السوداء.
شٌخ رحمه هللا، وال وهو دٌوان شعري جامع للقصابد الشعرٌة التً أنشدها ال

 ٌزال هذا المنجم األدبً فً عالم المخطوطات.
الكتاب الثانً عشر: التوجٌهات التربوٌة فً القصائد والمقطوعات 

 المدرسٌة.



( صفحة، 50بؤنه مخطوط من ) -حفظه هللا–ذكر الدكتور إبراهٌم رحمانً 
 .28وهو القسم الثانً من دٌوانه الدموع السوداء

 عشر: المقتطفات المنظومة من مإلفاتً المعلومة.الكتاب الثالث 
أنه ال ٌزال مخطوطا، وهو ٌقع  -حفظه هللا–ذكر الدكتور إبراهٌم رحمانً 

 ( صفحة من الحجم الكبٌر.47)
جمع فً هذا الكتاب  -رحمه هللا-وٌظهر أن الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً 

 مجموعة من المواضع استلها بنفسه من مإلفاته وكتبه.
ا الكتاب ٌفٌد فً المقابلة بٌن النسخ أثناء التحقٌق، كما ٌساعد فً وهذ

 تصوٌب ما وقع فً النسخ من كلمات ؼٌر مقروءة أو نحو ذلك.
 الكتاب الرابع عشر: مقتطفات من دٌوان الدموع السوداء.

( صفحة من الحجم الصؽٌر، 53وهو ال ٌزال مخطوطا أٌضا، ٌقع فً )   
المقابلة بٌن النسخ لمن أراد تحقٌق دٌوان الدموع  وهذا الكتاب مفٌد كذلك فً

 .29السوداء
 الكتاب الخامس عشر: الفوائد المنثورة من المطالعات المبتورة.  

( صفحة من الحجم الكبٌر، أتمه الشٌخ 199وهو ال ٌزال مخطوطا، ٌقع فً )
، وهو جامع للمواضع التً كان الشٌخ رحمه هللا ٌستحسنها 30هـ1418عام 
 ها أثناء مطالعاته.وٌدون

وٌفٌدنا هذا الكتاب فً معرفة المصادر العلمٌة والمعرفٌة التً كان الشٌخ 
 رحمه هللا ٌفضلها.

 الكتاب السادس عشر: المسائل الفقهٌة.
حظً هذا الكتاب بتحقٌق علمً على ٌد الشٌخ الفاضل الدكتور إبراهٌم 

بالدراسة النظرٌة،  ، وقد قسم عمله إلى قسمٌن: قسم خاص-حفظه هللا–رحمانً 
( صفحة من الحجم 126وقسم خاص بتحقٌق النص، وٌقع كتابه هذا فً )

 المتوسط.
هـ بعنوان: )الشٌخ محمد الطاهر تلٌلً 1432وهذا العمل مطبوع سنة 

 وجهوده فً البحث الفقهً واالفتاء(. 
 الكتاب السابع عشر: نظم متن الورقات فً األصول لإلمام الجوٌنً )(.  

 ل هذا الكتاب فً عداد المخطوطات، وموضوعه فً علم أصول الفقه.ال ٌزا
 الكتاب الثامن عشر: رسالة النماذج الهامة ألمثلة المطابقة العامة.

أنه ٌتضمن وفٌات لبعض األعٌان  -حفظه هللا–ذكر الدكتور إبراهٌم رحمانً 
 .31بالمطابقة بٌن التارٌخٌن الهجري و المٌبلدي

 لقول الفصل فً الرجوع بالعامٌة إلى األصل.الكتاب التاسع عشر: ا
  -حفظه هللا–ال ٌزال هذا الكتاب مخطوطا، وذكر الدكتور إبراهٌم رحمانً 



، وموضوع الكتاب جول شواهد 32( صفحة57أنه ٌملك نسخة منه تقع فً )
 الكلمات العامٌة فً اللؽة العربٌة الفصٌحة.   

األلفاظ الكتابٌة لعبد الرحمن الكتاب العشرون: زهرات لؽوٌة فً كتاب 
 هـ(.320الهمذانً )

( صفحة، اقتطفه الشٌخ الطاهر 37ال ٌزال الكتاب مخطوطا، وهو ٌقع فً )
 .33التلٌلً رحمه هللا من كتاب )األلفاظ الكتابٌة(

 الكتاب الواحد والعشرون: رسالة الرموز.
 -فظه هللاح–ال ٌزال هذا الكتاب مخطوطا، وذكر الدكتور إبراهٌم رحمانً  

 .34أنه ٌتضمن رموزا مختلفة لتسهٌل عملٌة تذكر المعلومات
 الكتاب الثانً والعشرون: قصة الشٌخ العجوز.

 ال ٌزال هذا الكتاب فً عداد المخطوطات.
 الكتاب الثالث والعشرون: رسالة الدرر الملكٌة فً الدراري الفلكٌة.

لحجم الكبٌر، أتمه ( صفحة من ا64ال ٌزال هذا الكتاب مخطوطا، ٌقع فً )
هـ، موضوعه المواقٌت، كما ذكر ذلك 1401رمضان  22الشٌخ رحمه هللا فً 

 .-حفظه هللا–الدكتور إبراهٌم رحمانً 
الكتاب الرابع والعشرون: إتحاؾ القارئ بحٌاة خلٌفة بن الحسن القماري 

 هـ(.1207)
 -هللا رحمه-حظً بتحقٌق علمً على ٌد الشٌخ المإرخ أبً القاسم سعد هللا 

هـ، ٌقع فً 1428)(، وصدر ضمن منشورات المجلس اإلسبلمً األعلى عام 
( صفحة من الحجم المتوسط، والكتاب ترجمة وافٌة خلٌفة بن الحسن رحمه 85)

 هللا.
 الكتاب الخامس والعشرون: حدٌث السامر من صروؾ ابن عامر )(.

اب ال ٌزال مخطوطا، وٌبدو أنه جملة المواضع المستلة من كت   
 )الصروؾ( إلبراهٌم بن عامر رحمه هللا.

 الكتاب السادس والعشرون: رسالة األذكار الشرعٌة.
 ال ٌزال مخطوطا، وموضوعه األذكار الشرعٌة.

 الكتاب الثامن والعشرون: األمثال المسجوعة والحكم العامٌة المسموعة.
–( صفحة، وذكر الدكتور إبراهٌم رحمانً 46ال ٌزال مخطوطا، ٌقع فً )

 .35أن بحوزته نسخة منه -حفظه هللا
 الكتاب التاسع والعشرون: مجموع مسائل تارٌخٌة.

( صفحة، وذكر الدكتور إبراهٌم رحمانً 118ال ٌزال مخطوطا، ٌقع فً )
 .36أن بحوزته نسخة منه -حفظه هللا–

 الكتاب الثالثون: فذلكة تارٌخٌة عن منطقة سوؾ بالجزائر. 



الشٌخ المإرخ أبً القاسم سعد هللا، وطبع فً حظٌت بتحقٌق علمً على ٌد 
 . 37مجلة "العرب"، بالمملكة العربٌة السعودٌة

 الكتاب الواحد والثالثون: هذه حٌاتً.
–( صفحة، وذكر الدكتور إبراهٌم رحمانً 92ال ٌزال مخطوطا، ٌقع فً )

 .38أن بحوزته نسخة منه -حفظه هللا
 ضداد للمتوزي )(.الكتاب الثانً والثالثون: تلخٌص كتاب األ

 ال ٌزال مخطوطا.
 الكتاب الثالث والثالثون: تجرٌد شعر مقامات الحرٌري )(.

ال ٌزال الكتاب مخطوطا، وموضعه استبلل األبٌات الشعرٌة الموجودة فً 
 "مقامات الحرٌري". 

 
 الخاتمة:

وفً الختام ٌمكن عرض أبرز النتابج التً توصلت إلٌها من خبلل هذا 
 النحو اآلتً:البحث على 

  لقد أنجبت الجزابر علماء أجبلء وأدباء فضبلء، إال أن سٌرهم
 وأعمالهم تحتاج إلى عناٌة وإبراز.

  تزخر الجزابر عموما، وجنوبها خصوصا بؤعداد هابلة من
المخطوطات والمإلفات العلمٌة فً مختلؾ التخصصات الفقهٌة 

 واألدبٌة والتارٌخٌة وؼٌرها.

 من جنوب الجزابر نفر من العلماء إال  ظهر فً منطقة وادي سوؾ
أن المرحلة االستعمارٌة المظلمة؛ وما رافقها من ظلم وتجهٌل؛ لم 
تسمح لهم بالظهور؛ ولم تجد مصنفاتهم العلمٌة بٌبة خصبة تساعدها 

 على النمو والتحسن.

  ًٌعتبر الشٌخ خلٌفة بن الحسن رحمه هللا من كبار علماء المالكٌة ف
 زمنه.

 ٌخ محمد الطاهر التلٌلً رحمه هللا من أفاضل الفقهاء ٌعتبر الش
 الجامعٌن بٌن الشرٌعة واألدب.

  ٌنبؽً توجٌه اهتمام طلبة الدراسات العلٌا فً مرحلتً الماستر
والدكتوراه إلى دراسة وتحقٌق المخطوطات التً ال تزال قابعة فً 

 الخزابن، والتً سبق عرضها فً هذا البحث.
 وفً الختام:

أن أتوجه بجزٌل الشكر وعظٌم التقدٌر واالحترام إلى كل القابمٌن  ال ٌفوتنً
على هذا الملتقى العلمً الهادؾ والنافع، وأسؤل هللا تبارك وتعالى أن ٌمن علٌنا 



باألمن واألمان، والسبلمة واإلسبلم، وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد وعلى آله 
 وصحبه وسلم.
 اإلحاالت:
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 عبد هللا عّماري  األستاذ:
 المركز الجامعً تمنراست

 المداخلة :   واقع التراث الّنحوي المخطوط بمنطقة توات الجزائرٌةعنوان 
 قراءة فً األعالم واآلثار

 
 

سؤحاول فً هـذه الّدراسة أن أصل إلى واقع المخطوط النحوي ملخص المداخلة : 
فً منطقة توات ، ُمقّدما فً ذلك تعرٌفاً موجزاً عن منطقة توات ،ومعرجاً على 

بصفة عامة ، وصوالً إلى حال التراث النحوي  حال المخطوط فً المنطقة
المخطوط على وجه الخصوص ،مع عرض نبذة موجزة عن أعبلم التراث 
النحوي المخطوط فً المنطقة ، واضعاً فً ذلك قراءة لهذا التراث ؛ من حٌث 

ٌّة العنوان .  معجم



 التعرٌؾ بمنطقة توات :
، وهً منطقة عرٌقة تقع فً 69توات هً اسم بربري أُطلق على الواحات   

جنوب ؼرب صحراء الجزابر، وتمتد جؽرافٌا ضمن امتداد أدرار وتٌمٌمون 
 وعٌن صالح ، ولهذا انقسمت المنطقة إلى ثبلثة أقالٌم هً: 

 : وٌنحصر هذا اإلقلٌم بٌن تسابٌت وتبلكوزة. 70/ إقلٌم قورارة1
افٌة التً بٌن تسابٌت / إقلٌم توات الوسطى : وٌؤخذ هذا اإلقلٌم البقعة الجؽر2

 ورقان .
: وٌقع هذا اإلقلٌم بٌن منطقتً رقان وفقارة الزوى شرق عٌن 71/ إقلٌم تٌدٌكلت3

 صالح .
 72وبمجًء اإلسبلم ،حظٌت المنطقة بهذا الدٌن على ٌد عقبة بن نافع الفهري     

حٌنها اتسمت المنطقة بحركة عالٌة من الحركة العلمٌة ،وتمثل ذلك  73هـ 46،سنة 
ً  عكؾ أهلها على حفظ كتاب هللا تعالى، وتنشٌط حركة العلم فً الزواٌا ف

المنتشرة انتشار سكانها وعلمابها ، الذٌن حملوا راٌة العلم فً سابر أقطارها 
تدرٌساً ،وتؤلٌفاً فً شتى العلوم والمعارؾ ، وإن دلَّ هذا فإنما ٌدل على حرص 

 . التواتٌٌن وحبهم للعلم والقرآن الكرٌم
 

 : قع التراث المخطوط بمنطقة توات الجزائرٌةوا
شهدت المنطقة نشاطاً خصباً وازدهاراً واسعاً فً شتى العلوم والمعارؾ      

،وٌقول أبو القاسم سعد هللا واصفا الجانب العلمً لمنطقة توات : " وهذه المنطقة 
نظمها ، ؼنٌة بتراثها العلمً والدٌنً ، وؼنٌة بعلمابها ومإلفٌها ، وبزواٌاها و

 .74وكذلك ؼنٌة بآثارها ومكتباتها"
وأول ما نبدأ به النظر فً كبلم سعد هللا هو الحدٌث عن ؼنى منطقة توات      

بالمكتبات ، فهو هنا ٌقصد الخزابن والمكتبات الخاصة التً حملت بٌن رفوفها 
كماً هاببلً من المخطوطات فً شتى المعارؾ والعلوم من فقه ، وتفسٌر ، ولؽة 

نحو ، وتارٌخ ،وطب ،وفلك وؼٌرها من العلوم ، وقد بلػ عدد هذه الخزابن ،و
 .( خزانة ومكتبة خاصة موزعة  فً ربوع المنطقة 50الخمسٌن )

والجدٌر بالذكر هنا أن انتشار هذه الخزابن ساعد فً نمو حركة التعلٌم ،      
وهً ما جعلت المنطقة قبلة لزٌارة المفكرٌن والباحثٌن العرب واألعاجم ، وإن 
كان وفود األعاجم أكثر لبلهتمام بهذا التراث ، وٌواصل سعد هللا كبلمه قاببلً 

ولكن البحث فً ذلك ال ٌزال ضعٌفا، ولم  :".... وكذلك ؼنٌة بآثارها ومكتباتها ،
ٌهتم بها إال األجانب ؛رحالة ومستكشفٌن، وحكاما ودارسٌن ومبشرٌن وجواسٌس 

 .75وتجاراً"



وٌعنٌنا أن نذكر هنا أن معظم المخطوطات فً تلك الخزابن تعرضت      
 لموجات قاسٌة من اإلتبلؾ فؤحالت جزءاً كبٌراً منه إلى العدم ، وأُقصً به بعض
العلماء من ذاكرة المنطقة ، وقد شملت هذه اإلبادة عدة خزابن ، ومن هذه 
الموجات القاسٌة نذكر على سبٌل المثال ال الحصر؛ االستعمار الذي كان السبب 
األول فً إبادة تلك المخطوطات ؛ وهو أن الناس لما علموا بقدوم المستعمر بنٌة 

ى إخفابه تحت األرض إلبعاده عن اإلفساد فً تراثهم وسرقته وحرقه ، عمدوا إل
عٌون المستعمر ، لكن لؤلسؾ أن عدداً كبٌراً ممن قاموا بهذا العمل ماتوا قبل أن 
ٌخرج العدوان الفرنسً من الببلد ، فؤصبح وجود تلك المخطوطات سراً ُدفن مع 
أصحابه إلى ٌوم الدٌن ؛ وعلٌه ٌمكن القول هنا إن أهل المنطقة أسهموا _ عن 

ٌر قصد _ فً إبادة جزء من تراثهم المخطوط ، هذا إلى جانب أن قصد أو ؼ
عدداً من تلك الخزابن تفتقد إلى أدنى وسابل الحفظ الحدٌثة وعملٌات الصٌانة 
؛وهو ما أدى إلى صعوبة االستفادة من هذه المخطوطات ، كما كان للظروؾ 

أن عددا الطبٌعة دور بارز فً هذه اإلبادة التً شهدتها المخطوطات ؛ حٌث 
كبٌرا من المخطوطات بمنطقة آولؾ قد أهلكتها السٌول واألمطار الطوفانٌة التً 

 1975.76حلت بالمنطقة فً عام 
 التراث النحوي المخطوط بالمنطقة وأعالمه :

ولما كانت العربٌة محور كل هذه الدراسات ومحركها األساسً فً فهم      
لقٌت اهتماماً بالؽاً لدى علماء منطقة الكثٌر من المسابل الدٌنٌة والدنٌوٌة فقد 
أول من ألؾ كتاباً فً اللؽة العربٌة  77توات ، وٌعد الشٌخ بن عبد الكرٌم المؽٌلً

، أضؾ إلى ذلك أن المنطقة لم تخضع للدولة  78سماه بـ مقدمة فً العربٌة
العثمانٌة كما خضعت لها معظم األقالٌم الجزابرٌة والعربٌة ، مما جعل اللؽة 

، وهـذا ما مّكن علـوم العربٌة من 79ٌة فٌها تسلم من مزاحمة اللؽة التركٌةالعرب
أخذ قسطها األوفر من العناٌة والدراسة ، وذلك بمعالجة مواضٌع علوم اللؽة من 
نحو ،وصرؾ، وببلؼة، وعروض ، إما بالشرح أو التعلٌق على النص ، أو 

سُهَل حفظها ، لتجدٌد فً طرٌقة العرض ؛بوضع النص على شكل أرجوزة لٌ
 . 80تماشٌاً مع أسالٌب التعلٌم والحفظ المّتبعة عندهم وقتذاك

المخطوط النحوي وفً ِخَضِم هذا المضمار ، ٌنبؽً أالّ ٌؽٌب عن األذهان أن    
شهد هو األخرى حركة فً التؤلٌؾ ، حٌث كانت تآلٌؾ  -على وجه الخصوص  –

مات والشروح علماء منطقة توات امتداداً وتردٌداً لِما ُصنِّ  ؾ قبلهم من المقدِّ
والتعلٌقات، وهلُّم جراً من المختصرات النحوٌة المتؤخرة ، مع االلتزام فً ذلك  

 بقالب التبسٌط والتٌسٌر ؛ األمر الذي جعلها محّج المتعلمٌن والمبتدبٌن .
هذا اللون من النشاط الذهنً الذي تجلّت فٌه براعة هإالء النحاة جعلهم       

ٌّة التً تشابكت فٌها روافد الثقافة العقلٌة ،واللؽوٌة ،  وجهاً من أوجه المنطقة التوات



ّّ خٌُر دلٌٍل على ذلك أن هذه األعمال التً خلّفوها صارت فٌما بعد محّل  ولعّل
 داخل القطر التواتً وخارجه . اعتبار العلماء والدارسٌن فً

ونمضً فً طرٌقنا لِـُنلِّم بتلك اآلثار النحوٌة المخطوطة ،التً ُعّجت بها        
 رفوؾ خزابن المخطوطات بالمنطقة ،ومن ضمنها ما ٌلً : 

، محّمد بن أُّب بن 81هـ( : هو أبوعبد هللا1160/ محّمد بن أّّب الـُمزمِّري )ت1
. من موالٌد 83،بن عثمان بن أبً بكر 82أحمــدأْحـِمٌْد،وفً رواٌة بن 

كان محّمد المزمِّري متصفاً بكل ما ٌتصؾ به العلماء م 1683الموافق لـ هـ1094
والشٌوخ ، وخلّؾ الشٌخ وراءه آثاراً جّمة ،فً شتى المعارؾ والعلوم ،والفنون 

إلى أن  التً حذقها وأتقنها ،وتبّحر فٌها حتى وصل إلى درجة اإلتقان التً أهلته 
 ٌُصنؾ المصنفات النحوٌة التالٌة :

:كانت له عدة منظومات على األجرومٌة ،حٌث  النظم على مقدمة ابن أجروم - 
أقدم على تبسٌط هذا المنثور فً ثبلث منظومات شعرٌة هً: نظم مقدمة ابن 
آجروم ،ونزهة الحلوم على مقدمة ابن آجروم ،وكشؾ الؽموم على مقدمة ابن 

 آجروم .
ري :  - 1  وهو نظم على بحر الرجز ، ألَّفه سنة نظم مقدمة ابن آجروم للُمزمِّ

 ، وٌظهر ذلك من قوله فً خاتمة النظم : هـ1120
 َقْد َتمَّ َما أُِتٌَح لًِ أْن أُْنِشبْه     فً َعاَم عْشِرٌن وأْلٍؾ وِمابةْ    

خٌن:الشٌخ والنظم بالرؼم من كونه مخطوطاً فقد أقدم على شرحه كل من الشٌ     
ر المنظوم شرح هـ1399موالي أحمد الطاهري)ت ( فً كتاب نفٌس سماه بـ : الدُّ

( فً كتابه الموسوم بـ : هـ1388، والشٌخ محمد بن بادي )ت84مقدمة ابن آجروم
ًِّ المصروم شرح على نظم ابن أُّب آلجروم  .85مقّدم الَع

ري:  -2 ي على وزن الرجز، وهو كذلك نظم فً قالب شعرنزهة الـَحلُوم للُمزمِّ
 بٌتاً ، وٌتضُح ذلك من قوله فً األبٌات األخٌرة منه :  140فً هـ1144ألّفُه سنة 

ِت من الِمبٌنا         َسـنة أْرَبـٍع وأْرَبـِعٌنا    لْلَخْمِس والسِّ
 فً مابـٍة وأْربـِعٌَن بٌتا     َفنِْعَم ُحّراً أْنَت إْن أؼضٌتا           

إلى عنوان هذ المصّنِؾ ، نجده ٌصّرح بذلك فً مقدمة منظومته  أّما إذا ُعْدنا   
 بقوله :
ومِ           َفـَذا كتاُب َنْزَهُة الـَحلُوِم    فً َنْظِم مْنُثوِر ابُن آَجرُّ

وإذا مضٌنا إلى قراءة ذلك فً المعاجم اللؽوٌة فإننا نجد ماٌلً : النُّزهة هً      
ساتٌن ، ونقول أرض نزٌهة أي بعٌدة عن التنزه ،وتستعمل فً الخروج إلى الب

.أما الـَحلُوُم فً اللؽة هو 86ؼمق المٌاه ،ورجل بعٌد عن كل مكروه فهو نزٌه
 . 87تؽلٌط اللبن حتى ٌصٌر شبٌهاً بالجبن الّرطب الّطري



وتؤسٌساً على هذه المعانً اللؽوٌة فإن محمد بن أُّب لم ٌضع عنوانه هذا      
أنه أراد الّتنزه والتجوال فً مقدمة ابن آجروم لٌجعلها اعتباطاً ،بعد أن أدركنا 

 سلسة  سهلة لبلستٌعاب والحفظ. 
لكن الجدٌر بالذكر هنا أن الزموري لم ٌكن مجدداً وال مبتكراً ، بل سبقه إلى       

هذا العنوان ؼٌره من العلماء ، ولم نعثر فً ذلك إالّ استخدام االسم األّول مـن 
 زهة األلباء العنوان ، مثل : نـ

( ،ونزهة المرٌد فً معانً كلمة هـ577فً طبقات األدباء ،لؤلنباري )ت
 (. هـ940،للبونً )ت88التوحٌد

بشرح للشٌخ محمد باي بلعالم  -المخطوطة لحد اآلن  -وحظٌت هذه النزهة    
 .   89،سماه بـ : الّرحٌق المختوم على نزهة الحلوم فً نظم منثور ابن آجروم

ري :  -3 وهو النظم الذي صّنفه على وزن بحر الطوٌل  عام كشؾ الؽموم للُمزمِّ
 ، ودلٌل ذلك قوله : هـ1157

وَذا ُمْنَتهى المْرَمى فً َعاِم َسْبَعٍة    وخمِسٌَن َبعَد األلِؾ والمابة                 
 اْنَجبل  

رومٌة ،وسماه بٌتاً ، أوجز فٌها منثور اآلج 115كما ٌحتوي هذا النظم على     
 بقوله :

ٌُْبَتبل                   وَسمٌُتُه َكْشَؾ الُؽموِم لَِكْشفِِه    َعِن المرِء َؼمَّ اللّْحِن َساعَة 
وإذا بادرنا لفتح المعاجم اللؽوٌة للبحث عن مفردات العنوان فإننا نحظى بما     

 ٌلً :
ب عنه أي نزعه ، ، وَكَشَؾ الثو 90الكشُؾ من كشؾ الشًء فانكشؾ وتكّشؾَ    

 وَكَشَؾ هللا
ٌُوارٌه   ؼّمه ، وهو كّشاؾ الَؽمِّ ، والكشؾ هو اإلظهار ورفع الشًء عّما 

. أّما الؽمُّ فهو التؽطٌة ، وؼّم البٌت أي ؼّطاهُ بالطٌن والخشب ، ونقول 91وٌؽطٌه
، وفً الحدٌث قوله 92لٌلة ؼّماء ، أي ُمظلمٌة ، وجاء فً الؽمة اإلبهام والُكربة

 .93علٌكم فاقدروا له" َؼمّ إذا رأٌتُموهُ َفُصوُموا وإذا رأٌُتُموهُ فؤْفِطُروا ، فإن  :" 
وفً ضوء هذا المنظور ، فلٌس من شٍك فً أن محمد المزمِّري قد ُوفَِق          

فً اختٌار عنوانه الذي ٌعنً به إزالة الؽطاء ، ورفع اإلبهام على اآلجرومٌة 
ً هذا النظم بشرح هو لمحمد باي بلعالم موسوم لٌسهل استٌعابها وحفظها ،وحظ

 بعون القٌوم شرح على كشؾ الؽموم .   
ولئلشارة ، فكثٌرة هً المصنفات التً تحمل فً طٌاتها مصطلحات هذا     

، لمحمد 94العنوان ، نذكر منها : كشؾ الُؽّمة فً الصبلة على خٌر األمة
،  95عراب(، وكشؾ النِّقاب عن مخدرات اإلهـ1313الموسوم)ت



،  96( ،و كشؾ الـُمَؽَطى من المعانً واأللفاظ الواقعة فً الموطؤهـ972للفاكهً)ت
 ( .  هـ1393لمحمد الطاهر بن عاشور)ت

: وهً أبٌات  97منظومة فً أمثلة المتعدي والالزم من الرباعً المجّرد -
 مخطوطة جاء فً مطلعها قوله : )رجز(

 َعَشـَرةٌ ُؼـرٌّ ُتعـَدُّ َعـّدا  أمِثلٌة ِمـْن َفْعلـََل الـُمَعّدى   
: والنظم ال ٌزال مخطوطاً ،تطّرق فٌه 98نظم على معانً بعض حروؾ الجر -

ٌُقٌده بتارٌخ، واستهله بقوله  لحروؾ الجر مع إعطاء معنى لكل حرؾ ،ولم 
 :)رجز(

ُسوِل أْفَضُل الّسبلمْ   َحْمـداً لَِما َمنَح أْسـَرار الَكبلْم      ُثّم على الـرَّ
ٌّة ابن المجراد - :وهذا المخطوط هو شرح على المٌة ابن   99نٌل الـُمراد من لم

ٌّة م1377 -هـ778)ت 100المجراد المؽربً ( فً إعراب الجمل ،ومطلع هذه البلم
 :)طوٌل( 101هو

ْسِل الِكرام َذِوي الُعبلَ          ٌِّد الرُّ ُت أّوالً   َعلى س  َحمْدُت إلَِهً ُثّم َصلٌَّ
المتصفح فً المعاجم اللؽوٌة للبحث عن مفردات هذا العنوان ، ٌكاد كما أن     

بلً وَمناالً والنٌل هو  ٌْ َناُل َناببِلً ون ٌَ ٌحظى بؤن كلمة)النٌل( فً اللؽة هً من َناَل 
 .102اإلصابة ، ونقول نلُت من العدو ؛ أي هزمته

دل ، وهً "أصل صحٌح 103ٌأما كلمة )المراد( فهً بلوغ الؽاٌة من الشًء     
، ونقول مّرد البناء أي 104على تجرٌد الشًء من قشره أو ما ٌعلوه من شعر"

نهُ   . 105ملّسُه وحسَّ
وٌتضح جلٌاً بعد هذه القراءة اللؽوٌة ، أن المبتؽى من عنوان المزمِّري هو       

ٌّة المجرادي ، و تجرٌدها من الؽموض ووضعها فً ُحلّة  إصابة الؽاٌة من الم
 حسنة .

ا نكشؾ عقب ذلك ، أنه حاكى فً عنوانه هذا عّدة مصنفات نذكر وسرعان م     
،  106منها على سبٌل المثال ال الحصر : نٌل المراد فً تخمٌس بانت ُسعاد

، ألبً عبد هللا محمد 107(، ونٌل المراد فً معرفة رجال اإلسنادهـ828لآلثاري)ت
 ( .     هـ842الحجوحً)ت

وهً منظومة مخطوطة على وزن بحر :  روضة الّنـسرٌن فً مسائل التمرٌن -
 ( بٌتاً .69الرجز ، تحتوي على تسعة وستٌن )

أن نجده ٌضع شرحاً لمنظومته تلك ،  -ولحرصه على المتعلم -وجمٌٌل كذلك 
 سماه بـ :

حٌث بّسط فٌه كل ما ورد فً  شرح روضة الّنـسرٌن فً مسائل التمرٌن : -
ٌظهر ذلك من قوله فً بداٌته :" لّما النظم من أجل إٌصال الفكرة إلى تبلمٌذه ، و



ٌُبٌن  ًّ بنظم مسابل التمرٌن ، رأٌت أن أضع علٌه شرحاً وجٌزاً  مّن هللا تعالى عل
 .108المراد وٌٌسر محاولة معناه على ُحفاظه"

ولنقرأ كلمات هذا العنوان فً القوامٌس اللؽوٌة ، التً تمّدنا بؤن : كلمة    
، وجاء عن 109جار والفواكه ، وكذا المٌاه)روضة( تعنً األرض الملٌبة باألش

، أما )النسرٌن( بالكسر فهً كلمة تعنً 110الروضـة أنها التحسٌن والتزٌٌن
 . 111الورد

وعلٌه ٌكون المقصود بروضة النسرٌن : األرض الكثٌرة الماء واألشجار   
 المزخرفة بالورود والرٌاحٌن . 

من هذا العنوان ، إعادة بّث  وتؤسٌساً على ذلك فإن محمد المزمِّري، ٌبتؽً     
مسابل التمرٌنالواردة فً شافٌة ابن الحاجب فً حلة مزخرفة لكً ٌسهل حفظها 

 واستٌعابها . 
ٌُرؼب فً إضافته إلى هذا أن ابن أُّب لم ٌكن مجدداً وال مبتكراً فً       وكل ما 

على هذا العنوان ، بل تقّدمت علٌه عدة مصنفات تحمل هذه التسمٌة نذكر منها 
( ،و هـ869البن األحمر)ت 112سبٌل المثال : روضة الّنـسرٌن فً دولة بنً مرٌن

البن  113روضة النسرٌن فً التعرٌؾ باألشٌاخ األربعة المتؤخرٌن
 ( .هـ901صعد)ت

هو عبد الكرٌم بن أمحمد بن هـ( : 1042/ عبد الكرٌم بن أمحمد التواتً )ت2
وفٌه رواٌة ذكرت أنه ولد سنة  هـ994أبً محمد التواتً نسباً، ولد عام 

، التً اجتمع فٌها العلم واإمارة  115، وكان مولده بمدٌنة تمنطٌط 114هـ1002
، وفٌها تربً وتعلم ،خلّؾ وراءه مخطوطاً 117، وكذا العمران 116والدٌن والرٌاسة

وهو شرح على المٌة ابن  ؼاٌة األمل فً إعراب الجمل :نحوٌاً موسوماً بـ : 
وال ٌزال الكتاب مخطوطاً ولم أعثر علٌه خبلل رحبلت ، 118المجراد المؽربً

 بحثً داخل الخزابن التواتٌة .
( : هو مّحمد الحسن بن محمد هـ1353/ محّمد الحسن بن محّمد القببلوي  )ت3

بقصر ساهل بؤقبلً  هـ1283بن أحمد بن محمد بن مالك القببلوي ، ولد سنة 
كتابا فً النحو العربً سماه بـ:  التابع لمنطقة آولؾ فً إقلٌم تٌدٌكلت ، خلّؾ

 تفرٌج الؽموم على مقدمة ابن آجروم.
وهو شرح على متن اآلجرومٌة : (هـ1353)تتفرٌج الؽموم للقبالوي  -

 ،والشرح ال ٌزال مخطوطاً داخل رفوؾ الخزابن وبخط واضح ومقروء.
 قراء معجمٌة فً العنوان :

إن مصطلح التفرٌج هو من مادة فرج ،والفرُج من الؽّم ،وفّرج هللا ؼّمه      
تفرٌجاً ، والفرَجة بفتح الجٌم هً التقصً من الهم ،والفرج انكشاؾ الكرب 

 .119وذهاب الؽّم 



أما مصطلح الؽموم ؛فهو من )ؼمم( والؽم واحد وجمعه ؼموم ،والُؽّمة الكربة    
والهمُّ  واإلبهام ،وهو الظلمة والضٌق

120. 
ومن خبلل ذلك ٌتبٌن لنا أن القببلوي أراد من عنوانه هذا كشؾ الُكربة     

 وذهاب اإلبهام عن مقدمة اآلجرومٌة وجعلها سهلة المنال بالنسبة للمتعلمٌن .
( : هو محّمد بن المختار بادي بن محّمد هـ1388/ محّمد بن بادي الكنتً )ت 4

الوافً الكنتً القرشً األشعري المالكً التكروري بن المختار أحمد بن أبً بكر 
، الملقب بسٌدي حم ، ولد بكٌدال التابعة لجمهورٌة مالً بمنطقة األزواد ، سنة 

،وٌـرجع نسبه إلى منطقة توات ،ألن أصـل قبٌلة 121م1897هـ  الموافق لـ 1315
وم شرح ، ونجد له كتاباً فً النحو سماه بـ: مقدم العً المصر 122كنتة ٌعود لتوات

 على نظم ابن أُبَّ آلجروم.
ًُّ المْصُروم لمحمد بن بادي الكنتً : - ُم الَع هو شرح وضعه محّمد بن بادي  ُمقدَّ

الُكنتً على نظم ابن أبَّ الُمزمِّري األّول على مقدمة اآلجرومٌة ، والشرح لم 
 ٌُطبع بْعد ،لكنه حظً بالدراسة والتحقٌق فً رسالة ماجستٌر .

 :  فً العنوانقراء معجمٌة 
ُم( فً معاجم اللؽة هً من َقّدَم ضد أّخَر ،وَقِدَم من سفره          إن لفظة )ُمقدَّ

ُم كل شًء نقٌض مإخره ،وقال  بالكسر قُدوماً ،والُمقّدُم هو ضد المإخر  وُمقدَّ
ٌُسمع فً نقٌضه م العٌن ، وكذلك لم  ُم إالّ فً ُمقدَّ ٌُْسمع الُمقدَّ رٌن : لم   بعض الُمحرِّ
َم رأِسِه  المإخر إال فً مإخر العٌن ،ٌقاُل ضرَب ُمقّدَم وجِهه ، وٌقال ضرب ُمقدَّ

َرهُ   .123ومإخَّ
    ًٌّ ًٌّ ،وهو ع ًَّ فً منطقه فهو ع ( ؛فهً ضد البٌان ،وقد ع ًُّ أما لفظة )الَع

ًٌّ هو أكثر من عًٌٍ  ٌُطق أحكامه ،ورجٌل ع ًٌّ وعٌان : عجز عنه ولم  وعٌ
فٌعٌا به وعنه إذا لم ٌهتد لوجه عمله ،والُمعاٌاة أن تؤتً  ،والرجل ٌتكلّؾ عمبلً 

ٌُهتدى له   . 124بكبلم ال 
أما )الَمْصُروم( ،فهً من َصرَم بمعنى عزم ، وصرم الشًء قطعه      

،والتصارم التقاطع ،والصرٌمة والعزٌمة واحٌد ،وهً الحاجة التً عزمت علٌها 
الؽة فً العزٌمة ،والصٌرم ،ورجل صارم أي ماٍض فً كل شًء ،ومصروم للمب

 ، 125الرأي الُمحكم
ٌّة أن هذا العنوان وضعه       والظاهر للعٌان ،من خبلل تلك المعانً المعجم

 ًُّ محّمد بن بادي لفك رموز وشفرات نظم ابن أُّب التً كان ٌرى بؤن فٌها ع
 وعجز لبعض المتعلمٌن ،وكان ذلك بعزٌمة صارمة لتحقٌق هدفه المنشود.

و محمد بن عبد القادر بن محمد بن المختار ـه ( :هـ1430باي بلعالم )ت/ محّمد 5
م 1930الموافق لـ هـ1348بلعالم الفبلنً ، المشهور بالشٌخ باي ، من موالٌد 



، من بٌن خمسة ذكور لوالده عبد القادر الذي كان  بمنطقة آولؾبقرٌة ساهل 
 ،خلّؾ عدة مصنفات فً النحو العربً ،نذكر المخطوط منها :                                                                  126فقٌها

وهو نظم على بحر الرجز ،جاء فً بٌتٌن اللإلإ المنظوم لمحمد باي بلعالم :  -
، هـ  1407ة بٌتاً( ،عالج فٌه الشٌخ منثور اآلجرومٌة ،ألّفه سن 202بعد المابة )

 وٌظهر ذلك جلٌاً فً قوله :
 127َسَنَة أْلٍؾ َمَع أْرَبِػ ِمبٌِْن    َوَسْبَعٍة لِِهْجَرِة الَهاِدي األِمٌن                

ومِ  ُتُه بِاللُّإلُِإ الَمْنُظوِم       ِفً َنْظِم َمْنُثوِراْبِن آَجرُّ ٌْ  128وسّماه بقوله :   َسمَّ
للؽوٌة لقراءة هذا العنوان ،فإننا نعثر على أن كلمة وإذا ُعدنا إلى المعاجم ا    

ة والجمع  رَّ اللإلإ هً من مادة ألأل ،وتؤلأل البرق بمعنى لمع ،وضاء واللإلإة الدُّ
 . 129اللإلإ والآّللُِا 

أما المنظوم فهً من نظم اللإلإ جمعه فً السلك ،ونّظمه تنظٌماً ومنه نظُم        
ٌُنظم به اللإلإ الشعر ونّظمه ،والنِّظام الخٌ  .130ط الذي 

ومن خبلل تلك القراء المعجمٌة نستطٌع القول إن محّمد باي بلعالم اختار          
لعنوانه أن ٌكون دّرة المعة متناسقة ومجموعة فً سلك منظوم لتبسٌط منثور ابن 

 آجروم للمتعلمٌن .
الرحمن بن / عبد الرحمن حفصً التٌدٌكلتً )على قٌد الحٌاة(  : هو عبد 6

، ٌنتمً إلى  م1932إبراهٌم بن عٌسى حفصً ، ولد بحً تقراؾ بآولؾ سنة 
عابلة محافظة ، اتسمت بحب العلم والمعرفة ، تربى ونشؤ فً كنؾ عابلته ، 

،ومن آثاره النحوٌة المخطوطة 131وتلقى مبادئ العلوم على ٌد والده وجدته خدٌجة
األزهري ، سماه بفتح الكرٌم الواجد  النظم الذي جاء به تٌسٌراً لشرح مقدمة خالد

 . 
ٌُحقق بعد  فتح الكرٌم الواجد نظم شرح مقدمة األزهري خالد - :وهو نظم لم 

راسة فً مذكرة ماجستٌر .  ،لكنه حظً بالدِّ
 قراءة معجمٌة فً العنوان :

إن الفتح من فتح الباب فانفتح ،وهو نقٌض اإلؼبلق ،والفْتُح النَّْصُر ،والمفتاح هو 
 .132اب ولكل ُمْستؽلق ،والجمع مفاتٌحللب

أّما الكرٌم فهو من صفات هللا وأسمابه ،وهو الكثٌر الخٌر والعطاء ،والكرُم         
 .133ضد اللإم والبخل ،وقد َكُرَم كَرماً فهو كرٌٌم 

أّما مصطلح الواجد فهو كذلك من أسماء هللا تعالى ،وهو الؽنً الذي ال ٌفتقر       
 .134نى استؽنى ؼنًى ال فقر بعده ،وقد وجد ٌجد بمع

ومن خبلل ذلك نستطٌع القول إن عنوان الشٌخ حفصً هذا ،هو نصر من هللا      
عز وجل فً بسط وفتح ما ُؼلِق من شرح أزهرٌة خالد ،فً نظم ٍ سهل الحفظ 

 والمنال للمتعلمٌن.



كانت هذه بعض المخطوطات النحوٌة التً عثرنا علٌها خبلل بحثنا فً        
رفوؾ الخزابن التواتٌة ، والتً ولؤلسؾ ظلّت _ ولفترة من الزمن _ تحت جدار 
ٌُؽمر ؟؛ ولذلك آن  ٌّم ، رؼم نطقها بلسان حالها ،فكٌؾ بالناطق أن  الصمت الـُمخ

لـنَّخوة فً الباحثٌن إلحٌاء هذه األوان لئلسهام فً كسر هذا الجدار ، وبعث ا
 الكنوز ، وإماطة اللثام عن سجل هذا التارٌخ.

ت مخطوطات المنطقة انطلقت صرخات تنادي      ووسط هذه العاهة التً مسَّ
بإؼاثة وإنقاذ ما أمكن من هذا التراث ؛ ففً بداٌة الثمانٌنات ُشكلت جمعٌة خاصة 

لوالٌة ، لتبدأ المنطقة تدرٌجٌا فً حركة للعناٌة بالبحث والدراسات التارٌخٌة فً ا
وعً واهتمام بهدا الموروث العلمً ، تمثل ذلك فً وضع فهارس عامة لهذه 
الخزابن ، وإعادة نسخ وترتٌب بعض المخطوطات من جدٌد ، باإلضافة إلى عمد 
البعض فً شرحها وتحقٌقها ، وهذا كله بؽرض الحفاظ على ما أمكن من هذا 

 الزخم الموروث .
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 .كحولعباساألستاذ
 قسم التارٌخ،جامعة باجً مختار ،عنابة.

الواقع ، التراث العربً المخطوط ببوابة الصحراء الزٌبان عنوان المداخلة:
 والفاق
 مدخل:

تتوفر منطقة الزٌبان )بسكرة واقلٌمها( على تراث علمً مخطوط هام ومتعدد      

( مخطوط معلومة بالخزانات 20000المجاالت، فمن حوالً عشرون ألؾ )

(مخطوط، موزعة عبر مناطق 2000الوطنٌة، فإن الزٌبان تحتفظ بحوالً ألفٌن )



ة، على رأسها الزاب الشرقً والزاب الؽربً ومكتبات خاصة ومإسسات ثقافٌ

 الزواٌا، منها زاوٌة طولقة.

وقد ساهم الحضور الثقافً لمنطقة الزاب باعتبارها ملتقى للطرق التجارٌة      

والقوافل والحجٌج فً بروز الدور التارٌخً الحضاري للمنطقة بفضل حواضرها 

 وعلماءها...

 

ي عملٌة قبل التعرض لموضوع التراث العلمً المخطوط بزاوٌة طولقة،نجر     

 مسح سرٌعة ومختصرة لخزانات الزٌبان وإطارها الجؽرافً وأرقامها العددٌة.

( مخطوط، 20ففً مجال المإسسات، ٌتوفر المركز اإلسبلمً ببسكرة على )     

( مخطوط، وزاوٌة الصادق 50ومسجد سٌدي موسى الخذري بحً لمسٌد على )

أوالد جبلل المختارٌة  وزاوٌة( 1)( مخطوطات، 04بن الحاج بؤحمر خدو على )

 على أوراق متنوعة...

أما فً مجال خزانات المكتبات الشخصٌة، فنجد مكتبة عبد المجٌد حبة      

( 16( بها )1993-1902( بالمؽٌر،مكتبة الشٌخ خٌر الدٌن )1911-1992)

مخطوط وقد أهداها إلى مكتبة الجامعة اإلسبلمٌة بقسنطٌنة،...وشخصٌات أخرى 

 58لشهٌد عبد الحفٌظ جبلب )مخطوط(،عبد القادر بورٌش )منها: مكتبة ا

مخطوط(، وسلٌمان الصٌد  وخمار  40مخطوط(،الشٌخ عبد الباقً بن محمد )

 وؼٌرهم...

إضافة إلى مشارٌع ٌقوم علٌها األستاذ بولعراس ٌوسؾ )مشروع فهرسة      

لزاوٌة مخطوط( من تراث منطقتً الخنقة ولٌانة حٌث الزاوٌة الناصرٌة وا 230

المحافظٌة ومعهد سٌدي الوردي،وكذلك الشٌخ سعد عثمانً ٌقوم على )مشروع 

 (2)مخطوط( من تراث زاوٌة طولقة.  1509فهرسة 



مخطوطات زاوٌتً لقصر وتبارماسٌن"مخطوط حكمة المؽانم فً البلوى فً -أ

 "جمٌع النعائم

سٌدي : تقعان بجبل احمر خدو قرب بلدة زاوٌتً لقصر وتٌبارمسٌن  -1

 كلم من المقر.70مصمودي التابعتٌن لبلدٌة لمزٌرعة حوالً 

 1862-1791بلدة لقصر هً المقر األول لزاوٌة الصادق بن الحاج (3) :لقصر  -

فتح  -أخذ اإلجازة عن الشٌخ ابن عزوز البرجً -خرٌج زاوٌة برج بن عزوز

 -ب طال 700كانت تدرس كل العلوم وتضم حوالً  -م19الزاوٌة فً مطلع ق 

بسجن  1862ووفاته فً  – 1859إلى ؼاٌة أسره  1844قاوم االحتبلل منذ 

والجنرال قاستو  desveauxأما الزاوٌة هدمها الجنرال دٌفو –الحراش 

gustu(13)  بالزاب وأحمر خدو واألوراس1859- 1858بعد مقاومة 

الحاج من : المقر الثانً للزاوٌة بعد إطبلق سراح ابناء الصادق بن تٌبارمسٌن  -

بعد رفض االحتبلل الترخٌص بإعادة فتح  – 1872السجن وعودتهم من المنافً 

 ]درس بها شٌوخ امثال الجموعً الزرٌبً الشٌخ باردو.... -زاوٌة القصر

 إلى ؼاٌة اندالع الثورة   إستمرت

 مخطوطات زاوٌتً لقصر وتبارمسٌن: -  2

 ألنها مشتتة التوزٌع  ]لحاح بعد محاوالت وإ [كان من الصعب الوصول إلٌها     

اصحابها  [محفوظة بطرٌقة تهدد قٌمتها العلمٌة إن لم تسارع الهٌبات لحفظها   -

 ]ٌرفضون                  تسلٌمها 

 ]عاببلت تبارمسٌن [موزعة عبر أحفاد الصادق بن الحاج   -

 ]مصمادة [بحوزة بعض الشخصٌات التً تقلدت مناصب بالمنطقة   -

 ]جمعٌات و أشخاص[بعض المهتمٌن بتارٌخ وتراث المنطقة   -

 فً شكل مخطوطات كاملة وبعضها عبارة عن بقاٌا مخطوطات ...  -



 بعضها خرج ولم ٌعد...-     

 ضٌاع بعض النسخ المخطوطة االصلٌة،وجود نسخ منقولة الحقا   -

ورود اخطاء فً بعض الراجع التى اشارت لمخطوطات الصادق بن    -

اج)عدد الصفحات،ال         ٌوجد مخطوط ٌحمل عنوان علم الفرٌضة ألنه الح

 ببساطة هو احد ابواب مخطوط حكمة المؽانم

 المخطوطات التً اطلعت علٌها: - 3

: لـ: الصادق بن الحاج، عبارة عن أبواب فً التصوؾ مخطوط كامل الكمال -1

م 19ة قص نسخة احمد بن الطاهر المصمودي فً نهاٌ 222والفقه من 

 .]احد الذٌن تقلدوا مناصب بالمنطقة [هـ( وهو بحوزة 1278)

المعلومات األولٌة،  [: لـ: الصادق بن الحاج، فً عداد المفقود مخطوط المعراج-2

 ]بحوزة أحد األحفاد ضمن مخطوطات أخرى...

ٌعتقد أنه ألحد شٌوخ طلبة  [:لمإلؾ مجهول مخطوط كتاب المبشرات-3

)الدردوري( زاوٌة الصادق بن الحاج فً التصوؾ وأهمٌة زٌارة الزاوٌة فً 

 (4.)]أشار إلٌه سعد هللا، تارٌخ الجزابر الثقافً  [الربٌع والخرٌؾ

" إلبراهٌم بن الصادق  (5) مخطوط "حكمة المؽانم فً البلوى فً جمٌع الؽنائم-4

وٌإرخ  ]كتاب البداٌة فً علم الفرٌضة [فرٌضة بن الحاج فً التصوؾ وعلم ال

نسخ فً نهاٌة  -ورقة 159ٌضم  [ 1859-1855لمقاومة الصادق بن الحاج 

كل  -الناسخ عبدهللا بن خلؾ هللا -م بعد خروج إبراهٌم وعودته من المنفى19ق

 ]سطر... 24-ص 152 -ص52خبلفا لما ورد سابقا  [سطرا  21ورقة تضم 

الدراسات الصوفٌة، تناول أٌضا الجانب التارٌخً لمقاومة  بقدر تناوله لموضوع

 الصادق بن الحاج



من موالٌد حوالً  ]من أبناء الصلب -األدهم [ابراهٌم ابن الصادق بن الحاج 

اسر ونفً إلى كورسٌكا،  [ 1859-1844ساهم فً مقاومة االحتبلل  1830

 (6).  ] 1860عاما أثناء المحاكمة  30كان عمره 

 المخطوط: أهمٌة -4

بؽض النظر  1859-1858ٌإرخ فً بعض جوانبه لمقاومة الصادق بن الحاج 

 ]منها: باب كتاب علم الفرٌضة [عن اللؽة الصوفٌة المستعملة ومواضٌعها 

 ]األوراس -احمر خدو -الزاب [أشار إلى االمتداد الجؽرافً للمقاومة   -

 -بٌنما مجلة األصالة 1859أشار إلى االمتداد الزمنً: رؼم قمع الثورة فً   -

امتدت لسنتٌن إلى [ 208-207ص  1878سبتمبر   أوت ، – 60/61العدد 

 ] 1860ؼاٌة 

سجنه وعودته ووفاته ودفنه: الصادق بن الحاج [اإلشارة إلى سجن الحراش -

 ]75ص [وإلى منفى كورسٌكا وسجن كورطا  ]1862

 (،وبمكن استخبلص ماٌلً:16).]28ص [أشار إلى وفاة أخٌه الؽزالً ودفنه بشرشال  -

 

هذه المخطوطات بحاجة إلى عناٌة علمٌة حفاظا علٌها أوال قبل تحقٌقها من قبل -1

 المختصٌن والهٌبات المخولة وتمكٌن الباحثٌن منها فً ظروؾ مبلبمة.

مقاومة الصادق بن الحاج وزاوٌتً لقصر وتٌبارمسٌن قدمت أروع األمثلة فً -2

 [الكفاح الوطنً والتضحٌة والمحافظة على الهوٌة، لكنك عندما تزور الزاوٌتٌن 

وزاوٌة تٌبارمسٌن حٌث مقام الصادق بن  ]أول باحث ٌصل إلى زاوٌة لقصر

ام كً ال أقول كبلم آخر الحاج وأبنابه، فإن اإلهمال وصل إلى درجة عدم االحتر

... 



اهمٌة المخطوطات فً الدراسات التارٌخٌة ضمن اطار المدرسة الجزابرٌة فً -3

 القراءات التارٌخٌة،الى جانب الكتابات والتحالٌل االجنبٌة...

 العثمانٌة( -التراث العلمً المخطوط بزاوٌة طولقة)علً بن عمر-ب

كم عن المقر،بها آثار  40تقع بالزاب الؽربً،تبعد بحوالً  بلدة طولقة:

رومانٌة واسبلمٌة،وقد دخلها عقبة بن نافع،وذكرها البكرى والوزان 

 وؼٌرهم، تعد حاضرة تارٌخٌة ثقافٌة عرٌقة بمإسساتها وعلماءها.

: زاوٌة علً بن عمر )الزاوٌة العثمانٌة(،زاوٌة رحمانٌة زاوٌة طولقة

م(، وهً مإسسة قابمة بذاتها 1780م )18 تؤسست فً نهاٌة ق

اإلطعام(. من أهم قبلع المحافظة على -المبٌت-الطلبة -األقسام -)المسجد

 الحضارة العربٌة االسبلمٌة

-هـ1166: مإسس الزاوٌة الشٌخ علً بن عمر )الشٌخ علً بن عمر

هـ( أخذ السلوك والتربٌة ونال اإلجازة عن الشٌخ محمد بن 1258

 م.1842توفً فً حاثة الرصاصة الطابشة عزوز البرجً،

: ساهم شٌوخ الزاوٌة فً تؤسٌس مكتبة ؼنٌة،على تؤسٌس مكتبة الزاوٌة

(، الذي ساهم 1857-1814رأسهم الشٌخ الحاج بن علً بن عثمان )

بقسط وافر فً إعمار المكتبة بشتى المخطوطات والمصادر والمراجع 

مخطوط، فهرس منها  1509فً مجاالت مختلفة، تعد باآلالؾ، منها 

ص، وٌقوم اآلن نجل  280مخطوط فً  500األستاذ ٌوسؾ حسٌن 

 (7)الشٌخ "سعد عثمانً على فهرسة مخطوطات الزاوٌة.

 نماذج من مخطوطات خزانة زاوٌة طولقة:

 العقٌدة: -



شرح القدسٌة لؤلخضري، لحسٌنً بن محمد بن الحسن الشرٌؾ 

 هـ1193الورتبلنً 

على المبتدعٌن لمحمد الجزٌري الشافعً كتاب نور الدٌن فً الرد 

 هـ660المنصوري 

 شرح اإلرشاد فً أصول االعتقاد لتقً الدٌن مظفر الشافعً

 أصول الفقه: -

اإلشارات اإللهٌة والمباحث األصولٌة، لنجم الدٌن سلٌمان الطوفى 

 هـ716

قرة العٌن وشرح ورقات أمام الحرمٌن، ألبو عبدهللا الحطاب 

 هـ954

 هـ 1072الزقاق ألبو عبدهللا مٌارة شرح المٌة 

 الفقه:

شرح الوؼلٌسٌة للشٌخ الصباح فً الفقه لسٌدي عبد الرحمن الشرٌؾ 

 هـ( 10الصباغ )منتصؾ القرن 

 مختصر كتاب الجامع لئلمام مالك لمحمد الشرٌؾ الصباغ

المقصود المحمود فً تلخٌص أصول العقود ألبو الحسن علً بن 

 هـ685ٌحً بن القاصم الصنهاجً 

 الزهد والمواعظ والتصوؾ:

 هـ899الطابؾ المنن واألخبلق لسٌدي أحمد الزروق البرلوسً  -

الحزب األعظم والورد األفخم فً األدعٌة المؤثورة للشٌخ علً بن  -

 سلطان محمد القاري

 القتاوى: -



كتاب األجوبة الجلٌة عن األسبلة الخفٌة لعلى بن محمد الشهٌر  -

 بالمصري

 ألحمد بن قاسم بن محمد بن ناصر الدرعًفتاوى البونً،  -

 الفرائض: -

 إرشاد الفارض إلى كشؾ الؽوامض لمحمد سبط الماردٌنً -

شرح أرجوزة التلمسانً لحسٌنً بن ٌحً بن محمد بن صالح  -

 العضونً المؽٌلً

بهجة البصر من شرح فرابض المختصر لمحمد بن أحمد بنٌس  -

 هـ   1200المؽربً 

 التارٌخ: -

 للبؽداديتارٌخ بؽداد  -

 تارٌخ ابن عساكر -

 (8شذرات الذهب البن عماد الحنبلً ) -

 وؼٌرها من المجاالت األخرى...

 

 نماذج لمخطوطات علمٌة بخزانة زاوٌة طولقة: -1

 الطب: -

 ؼاٌة الحكم فً الطب، لهبة هللا، خط نسخً، الناسخ ؼٌر معروؾ  -

فتح الجلٌل فً أدوٌة العلٌل، لمحمد بن أحمد المدٌونً، خط  -

 نسخً، الناسخ محمد بن علً بن ساش.

 رسالة فً الطب، لمجهول، خط نسخً، الناسخ ؼٌر معروؾ -



كتاب موجز ففً الطب، ألبو الحسن عبلء الدٌن بن نفٌس، خط  -

 نسخً

 فضل صناعة الطب، ألبو عبدهللا، خط نسخً. -

 فضل صناعة الطب، ألبو عبد هللا، خط نسخً -

للشٌخ األكبر ابن عربً  الذرة المنتجٌة فً علم األدوٌة المجربة -

 الحاتمنً

 مجموع فً الطب لمحمد بن ٌوسؾ السنوسً -

 المختصر الفارسً فً عمل الطب وعبلج األمراض... -

 الكٌمٌاء: -

مجموع فً الحكم وعلم الكٌمٌاء )رسالة فً تدبٌر صناعة ملح  -

الطعام( وؼٌرها من المجاالت األخرى كالفلك والرٌاضٌات 

 (  9)والجؽرافٌا.....

 

نموذج عن مخطوط علمً )فً الصناعة الحربٌة العسكرٌة(بخزانة  -2

 : طولقة

" لـ: علً عون األفكار الحفطٌة فً علم المدافع والطبجٌةمخطوط " -

هـ بقسنطٌنة، بخط مؽربً  1266لمبٌري المرالً التونسً، الذي نسخ 

مزخرؾ،وقد نقل وترجم عن الفرنسٌة )نورمارن دٌلور( فً مجلد من 

بابا تتناول  59ورقة به  53سم( ٌحتوي على 36-28) الحجم الكبٌر

تارٌخ  -المدافع -الصناعة العسكرٌة [الصناعة الحربٌة والعسكرٌة. منها 

األخشاب  -العٌارات -األسلحة األجنبٌة -البارود -المناصات -المدفعٌة



الحفاظ على  -الرتب العسكرٌة والوظابؾ -البطارٌات -األطوال -المناسبة

 (11)...(، مزود بصور توضٌحٌة.األسلحة 

 

 

 خاتمة:       

مكتبة طولقة بنفابس مخطوطة فً شتى المجاالت –تزخز خزانة             

 ،بعضها ٌعود    

للقرن الرابع هجري "مخطوط تتمة كتاب تتمة الدهر من محاسن أهل  

العصر" بخط الثعالبً الٌنسبوري،إضافة إلى كتب نادرة لطباعتها 

د سعى عدة باحثٌن لفهرستها على رأسهم ٌوسؾ حسٌن، وٌقوم الحجرٌة،وق

اآلن نجل  شٌخ الزاوٌة الشٌخ سعد عثمانً على مشروع فهرسة مخطوطات 

 الزاوٌة. 

 الهوامش:    

-1849عباس كحول "دور الزاوٌة الرحمانٌة فً مقاومة االحتبلل بالزاب الشرقً -(1) 

 .119م، ص2012-2م " رسالة ماجستٌر، جامعة الجزابر 1859

 انظر مداخلة فوزي مصمودي فً الملتقى الوطنً األول لمخطوطات الزٌبان  -(2)

الحاج.ٌنظر:صبلح مإٌد العقبً بلدة بجبل احمر خدو،حٌث المقر االول لزاوٌة الصادق بن -(3)

)دار البصابر،الجزابر: الطرق الصوفٌة والزواٌا بالجزابر،تارٌخها ونشاطها،

 م.2013. 280، 279(،ص2009

دٌفو،قاستً:من جنراالت االحتبلل، اشرفا على قمع مقاومة الصادق بن الحاج وتدمٌر بلدة -(4)
صخرٌة بالمنطقة.انظر:ع الرحمان ،وخلدا اعمالهما الوحشٌة على نقٌشة 1859وزاوٌة لقصر

،جمعٌة 1)ط 1859،1844سً الصادق بن الحاج االنتفاضة الكبرىتٌبارماسٌن،
 10(،ص2004الشروق،باتنة:

 انظر الملحق )أ(.-(5)
)عالم  1954،1830ج7، تارٌخ الجزابر الثقافًابو القاسم سعد هللا،-(6)

 .  130(،ص  2011المعرفة،الجزابر:



 .37  - 26(،ص2010) مطبعة الفجر،بسكرة:  2،ج م من بسكرةاعبلفوزي مصمودي،-(7)
.ٌنظر اٌضا:ع القادر زبادٌة،''وثٌقتان عن  144، 143عباس كحول،المرجع السابق،ص  -(8)

علً الرضا الحسٌنً، زاوٌة علً بن عمر )الدار  -(1879،18603ثورتً االوراس لسنتً

 .114بً، المرجع السابق، ص.كذلك صبلح مإٌد العق11،14(ص2002الحسٌنة للكتاب، 

جامعة  -رفوؾتارٌخ وأعبلم ومخطوطات "مجلة  -الطاهر مشري "الطرٌقة الرحمانٌة -(9)

مخطوط من  500ٌوسؾ حسٌن ،فهرس ألهم  -.كذلك 176-149ص ص -2013أدرار 

 .45-44(، ص2005مخطوطات زاوٌة طولقة)التنوٌر، 

اإلطبلع على بعض المخطوطات العلمٌة و 2014زٌارة مٌدانٌة لمكتبة الزاوٌة مارس  -(10)

. 

 انظر الملحق ب. -(11)

 

 

 

" إلبراهٌم بن مخطوط "حكمة المؽانم فً البلوى فً جمٌع الؽنائم ملحق )أ(

 الصادق بن الحاج
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مخطوط "عون األفكار الحفطٌة فً علم المدافع والطبجٌة" لـ:علً  ملحق)ب(
هـ 1266لمبٌري المرالً التونسً،الذي نسخ 













 
 

 
 



 

 

 جامعة باجً مختارـ عنابة/األستاذة : أحالم بوعالق

 المخطوط الجزائريجهود العالمة "أبو القاسم سعد هللا" فً تحقٌق 

 

 مقدمة: 

تعتبر دراسة المخطوطات من أهم المجاالت التً ٌجب االهتمام بها من           

طرؾ العلماء والمإسسات الفكرٌة والمعرفٌة، ألّن المخطوط دعامة مهمة من 

دعابم التراث والتارٌخ ، فلو بحثنا فً واقع تحقٌق المخطوطات فً الجزابر نجد 

ابلة التً تحتوٌها المكتبة الجزابرٌة من أنها لم تلق عناٌة كبٌرة مقارنة بالثروة اله

مخطوطات ظلت صامدة عبر التارٌخ حاملة بٌن طٌاتها ذاكرة وتارٌخ األمة. 

فالحفاظ على المخطوطات والعناٌة بها وتحقٌقها هو الحفاظ على تارٌخ وتراث 

 الببلد. 

ً انطبلقا من هنا برزت جهود المرحوم العبلمة أبو القاسم سعد هللا ف         

مجال تحقٌق المخطوطات والبحث فٌها ، حٌث بذل جهودا كبٌرة فً ذلك وتحمل 

مسإولٌة مإسسات وفرق بحث لوحده فً ظل قلة المهتمٌن بهذا المجال. ومن هنا 

سنحاول عرض جهود هذا المفكر الكبٌر الذي لم تنصفه الدراسات والبحوث ولم 

فكرٌة الجزابرٌة والعربٌة ٌلق االهتمام الذي ٌلٌق بؤهمٌة ما قدمه للساحة ال

والعالمٌة ، وبالتالً تحاول مداخلتنا اإلجابة عن مجموعة من اإلشكالٌات التً كان 

أهمها: ماهو واقع المخطوطات فً الجزابر خاصة؟ وفً العالم العربً عامة؟ إلى 

أي مدى أسهمت مختلؾ التجارب فً تحقٌق المخطوط الجزابري؟ كٌؾ تناول 

 حقٌق المخطوط الجزابري ؟ و ما هً أبرز إسهاماته فً ذلك ؟العبلمة سعد هللا ت



 ـ من هو أبو القاسم سعد هللا؟  1

أبو القاسم سعد هللا باحث ومإرخ لُقب بشٌخ المإرخٌن الجزابرٌٌن، من           

القرآن ، ، حفظ الجزابر ، الواديبوالٌة قمارم بضواحً 1930موالٌد ٌولٌو 

وفقه ودٌن ، وهو من رجاالت الفكر  ، وتلقى مبادئ العلوم من لؽة الكرٌم

له سجل علمً حافل  االجتماعً والدٌنً،  البارزٌن، ومن أعبلم اإلصبلح 

 .تباإلنجازات من وظابؾ، ومإلفات، وترجما

و احتل المرتبة الثانٌة 1954حتى 1947من سنة الزٌتونةدرس بجامع           

سلمٌن جمعٌة العلماء الملسان حال البصابرفً دفعته. بدأ ٌكتب فً صحٌفة 

كما درس بكلٌة «. الناقد الصؽٌر»، وكان ٌطلق علٌه 1954سنة الجزابرٌٌن

، وحاز على شهادة الماجستٌر فً التارٌخ القاهرةاآلداب والعلوم اإلنسانٌة فً 

، حٌث درس فً 1962سنة أمٌركا، ثم انتقل إلى 1962والعلوم السٌاسٌة سنة 

التً حصل منها على شهادة الدكتوراه فً التارٌخ  Minnesota جامعة منٌسوتا

، أتقن اللؽة العربٌةإضافة إلى 1965سنة اإلنجلٌزٌةالحدٌث والمعاصر باللؽة 

 .واأللمانٌةالفارسٌة، ودرس واإلنجلٌزٌة، الفرنسٌةاللؽة 

 المإلفات :

 .1966ـ دراسات فً األدب الجزابري الحدٌث، دار اآلداب، بٌروت، 

 .1969أجزاء(، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت،  4ـ الحركة الوطنٌة الجزابرٌة )

، 1970، مصر، 1محاضرات فً تارٌخ الجزابر الحدٌث )بداٌة االحتبلل(، ط ـ

 .1982، الجزابر، 3ط

 .1982ـ تجارب فً األدب والرحلة، المإسسة الوطنٌة، الجزابر، 

 .1985ـ الزمن األخضر، دٌوان سعد هللا، الجزابر، 

 .1986ـ سعفة خضراء، المإسسة الوطنٌة، الجزابر، 
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 .1988بر، المإسسة الوطنٌة للكتاب، ـ أفكار جامحة، الجزا

 .1989ـ قضاٌا شابكة، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، 

 .1993ـ فً الجدل الثقافً، دار المعارؾ، تونس، 

 .1993ـ هموم حضارٌة، دار األمة، الجزابر، 

أجزاء(، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت،  5)أبحاث وآراء فً تارٌخ الجزابرـ 

1993. 

مجلدات(، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت،  9ـ موسوعة: تارٌخ الجزابر الثقافً )

1998. 

 .2003ـ بحوث فً التارٌخ العربً اإلسبلمً، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، 

 التحقٌق :

ٌاق، األمٌر مصطفى بن إبراهٌم باشا، الجزابر، ـ حكاٌة العشاق فً الحب واالشت

1982. 

ـ رحلة ابن حمادوش الجزابري، عبد الرزاق بن حمادوش الجزابري، الجزابر، 

1982. 

ـ منشور الهداٌة فً كشؾ حال من ادعى العلم والوالٌة، عبد الكرٌم الفكون ، دار 

 .1987الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، 

جمع المفتً أحمد بن عمار، دار الؽرب اإلسبلمً، ـ مختارات من الشعر العربً، 

 .1991، 2بٌروت، ط

ـ تارٌخ العدوانً، محمد بن عمر العدوانً، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، 

1996. 

ـ رسالة الؽرٌب إلى الحبٌب، تؤلٌؾ أحمد بن أبً عصٌدة البجابً، دار الؽرب 

 .1991اإلسبلمً، 

https://archive.org/download/abulkacem.sa3dallah/abhth.trikh.dz.pdf/


خ عبد الحمٌد بك(، دار الؽرب اإلسبلمً، ـ أعٌان من المشارقة والمؽاربة )تارٌ

 .2000بٌروت، 

 ـ تحقٌق المخطوطات " المصطلح والمفهوم"  2

تعتبر المخطوطات جزءا من وجود األمة ألنها تعبر عن تراثها وتارٌخها           

، >> ومهما ٌكن فإن اإلحساس بتراثنا المخطوط هو إحساس طبٌعً بالماضً 

اضً والحاضر إذا كبلهما ٌستحوذان على أعماق وحاجة الحاضر إلٌه، فالم

شعورنا، و اإلحساس بقٌمة هذا التراث والعمل على استثماره على األصول 

لذلك وجب  1واألسس العلمٌة التً ٌجنً منها الواقع أزكى الثمار وأشهاها...<<

االعتماد على أنجح الطرق لتحقٌق المخطوطات والعناٌة بها ، وما نقصده 

و إحكام الشًء وصحته والتٌقن من كل أمر ٌدور فً فلكه ، فالمدلول بالتحقٌق ه

االصطبلحً للتحقٌق ٌتمثل فً >> إخراج الكتاب على أسس صحٌحة محكمة من 

التحقٌق العلمً فً عنوانه واسم مإلفه ونسبته إلٌه، وتحرٌره من التصحٌؾ 

ها متنه والتحرٌؾ والخطؤ والنقص والزٌادة، بقراءته قراءة صحٌحة ٌكون فٌ

أقرب ما ٌكون إلى الصورة التً تمت على ٌد مإلفه... كما ٌتمثل فً أن ٌإدي 

أي إصداره  2الكتاب أداء صادقا كما وضعه مإلفه كما وكٌفا بقدر اإلمكان .<<

"المخطوط" على الصورة التً أرادها له مإلفه، ألن التحقٌق هو البحث بهدؾ 

وهو بهذا المعنى أمر ال ؼنى عنه فً نشر تراثنا  الوصول إلى الحقٌقة >>

المخطوط ، ألن نسخة المإلؾ ؼالبا ما تكون مفقودة، وؼالبا ما ٌتجمع لدٌنا من 

الكتاب الواحد نسخ متعدد، تتفاوت فٌما بٌنها تفاوتا شدٌدا وٌصبح نشر أّي منها 

ن الناحٌة على حاله أمرا قد ٌكون مقبوال من الناحٌة التجارٌة، ولكن مرفوض م

العلمٌة، ألّن لكل نسخة خصابصها وتارٌخها ونصٌبها من الدقة... فإذا أردنا نشر 

الكتاب نشرا علمٌا وجب علٌنا أن نجتهد للحصول على النص الذي حرج من 



تحت ٌد المإلؾ ، أو على نص هو أقرب ما ٌكون إلى نص المإلؾ، وهذا هو 

 3الذي ٌقصد بتحقٌق المخطوطات .<<

 لقسم سعد هللا وتحقٌق المخطوطات :ـ أبو ا 3

وسنركز هنا على عمل بارز من تحقٌق سعد هللا وهو وكتاب شٌخ            

اإلسالم عبد الكرٌم فكون : منشورات الهداٌة فً كشؾ من ادعى العلم والولٌة 

 .  ، تحقٌق الدكتور : أبو القاسم سعد هللا

ق المخطوطات على عدة مراحل ٌعتمد أبو القاسم سعد هللا فً تحقٌ          

 مختلفة تتماشى وطبٌعة الهدؾ الذي ٌنشده حٌث ٌبدأ ب : 

 المرحلة األولى : التقدٌم ● 

 أ/ المإلؾ : 

هو "منشور الهداٌة فً كشؾ حال من ادعى العلم والولٌة " مإلؾ           

 ( ، فهو إذن1662)1073عبد الكرٌم الفكون التمٌمً القسنطٌنً المتوفً سنة 

من عابلة وابن مدٌنة وابن عصر، انه من عابلة الفكون ذات التارٌخ العرٌق ، إذ 

و ٌواصل سعد هللا تحقٌقه من خبلل   4تذكر أنها من قبٌلة تمٌم العربٌة...<<

وصؾ صاحب المخطوط وعصره ، ووصؾ المخطوط وعرض طرٌقة التحقٌق 

 التً اعتمد علٌها فً ذلك .

 ب / الكتاب : منشور الهداٌة 

بحث المحقق سعد هللا عن تارٌخ تؤلٌؾ الكتاب الذي عجز عن تحدٌده           

بصفة دقٌقة حٌث ٌقول :>> وقد حاولنا أن نجد تارٌخ البداٌة لتؤلٌؾ الكتاب ، فلم 

وهذا ما دفع سعد هللا للتحقٌق فً  5نستطع أن نتوصل إلى تارٌخ محدد... <<

ا المإلؾ وعبلقتها بحٌاته "المإلؾ" ، مراحل كتابة الكتاب والتوارٌخ التً أورده

 وذلك لضبط تارٌخ قرٌب من التارٌخ الحقٌقً على األقل .



 ج / المخطوط : 

أجرى المحقق سعد هللا دراسات على مجموع النسخ التً تحصل علٌها ،           

لٌمٌز األقرب منها إلى النسخة الحقٌقٌة التً كتبها المإلؾ ، بحكم كثرة النسخ 

لة بٌن الناس، وهنا تبرز جهود العبلمة أبو القاسم سعد التً بذلها لتقدٌم المتداو

دراسة دقٌقة وموضوعٌة للمخطوط الذي تناوله وإحساسه >> بقٌمة التراث 

العلمً والفكري إحساسا ٌنبع من اإلٌمان العمٌق بدوره الفعال فً بناء حضارة 

ضرها المشرق لتكون األمة عن طرٌق إحٌاء تراثها وربط ماضٌها العرٌق بحا

 6أكثر تؤلقا وتفوقا فً شتى مجاالت الحٌاة ومٌادٌن العلم والمعرفة. <<

 د ـ طرٌقة التحقٌق :

فمن خبلل اطبلعنا على الطرٌقة التً اعتمدها سعد هللا أثناء تحقٌقه لهذا           

المخطوط نجد أنه قرأه عدة مرات،حٌث ٌقول: >> لٌس ؼرٌبا أن ٌقول أحد 

ن إنه قرأ المخطوط الذي ٌحققه عدة مرات تصل إلى العشرة ذلك أننً المحققٌ

وٌمكن أن نحدد طرٌقة  7شخصٌا قرأت منشور الهداٌة أكثر من ذلك . <<

 التحقٌق التً اعتمدها المحقق سعد هللا فً المراحل اآلتٌة : 

 المرحلة األولى :● 

لراقن ومقارنا ـ قراءة المخطوط عدة مرات مستفٌدا ومحققا ومراجعا لعمل ا

 ومصححا.

 ـ تمٌٌز العناوٌن الفرعٌة من الربٌسٌة .

 ـ استخراج عناوٌن الكتاب وجعلها فً شكل عناوٌن فرعٌة .

ـ تحدٌد التراجم المذكورة فً المخطوط ، وقد رأى سعد هللا أن عدد التراجم قد 

خ ٌصل إلى التسعٌن أو ٌزٌد ، وهنا >> البد للمحقق أن ٌجتهد فً اختٌار النس



المعتمدة والموثقة من بٌن النسخ التً وقؾ علٌها بحسب مراتبها توثٌقا وعلواّ 

 وهو ما اجتهد سعد هللا فٌه . 8...<<

ـ ٌنبه سعد هللا إلى اإلضافات التً أضافها للمخطوط ، و إلى تدخله فٌه بؤي شكل 

 من األشكال .

ورٌة التً ـ تقسٌم المتن إلى فقرات ٌقتضٌها المعنى ، ووضع الفهارس الضر

 9ٌقتضٌها الكتاب ، وتزوٌده ببعض مصادر التحقٌق . 

ٌبدو أن المخطوطات العربٌة القدٌمة توجد كنص واحد متصل بدون عناوٌن وال 

فقرات أحٌانا، وهذا ما ٌصعب من عمل المحقق الذي ٌتكبد عناء تقسٌم النص إلى 

ع التعالٌق فقرات، ثم وضع عناوٌن لكل فكرة ٌعالجها المخطوط ، وأخٌرا وض

 التً تحتاج الرجوع إلى المصادر والمراجع

 المرحلة الثانٌة : عرض متن المخطوط ● 

عرض سعد هللا متن المخطوط مدعما إٌاه بالتعلٌقات وبٌان ما ؼمض من           

عبارات، مصححا فً بعض األحٌان ما ٌراه قاببل للتصحٌح دون مس المادة 

األصلٌة أو تؽٌٌر محتواها ، لذلك فنسخة المإلؾ أو>> النسخة المكتوبة بخط 

كتاب فٌها كاملة وفً مإلفها وتحمل عنوان الكتاب، واسم المإلؾ، ومادة ال

صورتها النهابٌة التً تمت على ٌد مإلفها، هذه النسخة تعد أرقى النسخ وأعبلها 

منزلة وقٌمة تارٌخٌة، ذلك ألنها تمثل الصورة الصحٌحة ألسلوب المإلؾ ولؽته 

وؼالبا ما ٌحتاج المحقق إلى خبرات ومهارات متعددة  10وشخصٌته العلمٌة .<<

الصحٌح من الخطؤ من نصوص المخطوط ، لذلك>>  لكً ٌفك الؽامض، وٌمٌز

عند اختبلؾ الرواٌات ٌثبت فً المتن ما ٌرجح أنه صحٌح بعد دراسة ٌقوم بها 

، كما  11المحقق لكل رواٌة وٌوضع فً الحاشٌة المصحؾ والمحّرؾ والخطؤ.<<

أّن نصوص المخطوط كثٌرا ما تتطلب الرجوع إلى الخرابط الجؽرافٌة، وكتب 



التراجم والفقه وؼٌرها من العلوم والمعارؾ، واللجوء أحٌانا إلى التارٌخ و

  .المساءلة الشفوٌة ممن ٌتوسم فٌهم المعرفة والخبرة فً مجال حقل المخطوط

 المرحلة الثالثة:● 

وفٌها ٌذكر المصادر والفهارس، حٌث ٌبدأ بفهرس اآلٌات القرآنٌة" اآلٌة           

ث النبوٌة، وفهرس للقوافً الشعرٌة و لؤلماكن ،رقمها، السورة"، وآخر لؤلحادٌ

والبلدان واألعبلم، كما ٌثبت المصادر والمراجع المعتمدة فً التحقٌق، ثم ٌختم 

  .الكل بفهرس لموضوعات المخطوط

 ـ أبو القاسم سعد هللا وواقع  تحقٌق المخطوطات فً الجزائر : 4

لثقافٌة والتارٌخٌة واألدبٌة حاول أبو القاسم سعد هللا تطوٌر البنٌة ا          

والدٌنٌة فً المجتمع الجزابري من خبلل أعماله الممنهجة خاصة فً تحقٌق 

المخطوطات ، مع العلم أنه >> مع بداٌة االشتؽال بالتحقٌق لم ٌكن ثمة منهج 

معلوم ٌمكن أن ٌلتزم به المحققون، وإنما كان لكل منهم طرٌقته ومنهجه، وقد 

ق من مناهج العلماء المسلمٌن فً توثٌق النصوص استمدت بعض هذه الطر

وخاصة النصوص الشرعٌة، واستمد بعضها اآلخر من مناهج المستشرقٌن فً 

نشر التراث القدٌم، ومع مرور السنٌن بدأت الخبرات تتراكم وبدأ التفكٌر فً تقنٌن 

 12هذه العملٌة ووضع الضوابط التً تحكمها .<<

والمتتبع ألعمال سعد هللا فً مجال التحقٌق ٌبلحظ أّن الباحث كثٌرا ما كان         

ٌدقق فً المخطوط باحثا عن مصادره، ومدققا فً محتواه من خبلل تمٌٌز 

الصفحات المرقمة وؼٌر المرقمة والصفحات المحذوفة... كما نجد أن سعد هللا 

الكثٌر من األخطاء حٌث ٌقول:  ٌدقق فً قواعد اللؽة واإلمبلء والتً رأى فٌها



>> تؽلب اللهجة المحلٌة على قلم الناسخ فالذال كثٌرا ما تكتب داال: األنذال 

تصبح االندال والحذق الحدق، وال ندري أي تؤثٌر جعل الناسخ كثٌرا ما ٌجعل من 

 13الشٌن سٌنا مثل: استد بدل اشتد وهذا موجود بكثرة...<<

الصعوبات باإلضافة إلى الجانب اللؽوي والتدقٌق  كما صادؾ سعد هللا الكثٌر من

 14اإلمبلبً:

صفحات بٌضاء ؼٌر 

 مرقمة

صفحات بٌضاء مرقمة 

 وموجودة 

صفحات بٌضاء مرقمة 

 ولكن محذوفة

 27ـ 26بٌن صفحات 

  202ـ 201

  262ـ  261

  263ـ  262

  206صفحة

250 

272  

بها  202إضافة إلى 

 خمسة اسطر فقط 

 بٌن صفحات 

  205ـ  203

  249ـ  248

 271ـ  270

 

وهذا ما دفع المحقق إلى االطبلع على نسخ أخرى مخطوطة لؽٌره من العلماء 

ومقارنتها مع بعضها البعض، >> وأثناء بحثنا عن نسخة أخرى من مخطوط 

"منشور الهداٌة" اطلعنا على نسخة الشٌخ عبد المجٌد بن حبة ، وعند المقارنة 

الشٌخ البوعبدلً وجدتها سواء فً كل شًء حتى فً النقص بٌنها وبٌن نسخة 

 15والبٌاض والخط والترتٌب والترقٌم...<<

 الخاتمة :



ـ تعتبر دراسة المخطوطات وتحقٌقها من المجاالت التً لم تنصفها الدراسات  

والبحوث من خبلل االهتمام والعناٌة بها، إال أننا نجد جهودا قلٌلة فً ذلك والتً 

 من أبرزها حٌث كان ٌشتؽل فً صمت لٌقدم للمكتبة الجزابرٌة كان سعد هلل

والعربٌة والعالمٌة دراسات علمٌة ناضجة تقوم على أسس علمٌة و طرق منهجٌة 

 فً البحث والدراسة .

ـ على ضوء ما سبق ٌمكننا أن نقول أن سعد هللا لم ٌقتصر على اختصاص 

ثه ودراساته التً تنفتح على التارٌخ كما هو معروؾ ، بل  تجاوز ذلك فً  بحو

 األدب والثقافة والتراث وتحقٌق المخطوطات...

ـ ٌعتبر أبو القاسم سعد هللا من األوابل فً الجزابر الذٌن أدلوا بدلوهم فً تحقٌق 

المخطوطات ،على الرؼم من صعوبة هذا المجال وقلة المراكز والمإسسات 

لٌل على نضاله فً سبٌل خدمة المتخصصة فٌه ، فؤعمال المرحوم الخالدة أكبر د

 البحث العلمً فً الجزابر واالرتقاء به إلى مستوى العالمٌة . 

ـ لو عدنا إلى المكتبة الجزابرٌة نجد أنها اهتمت بالمخطوطات الجزابرٌة والعربٌة 

وعملت على جمعها وحفظها، إال أن تلك المخطوطات رؼم قٌمتها العلمٌة 

 لكافً من حٌث الدراسة والمعالجة .والتارٌخٌة  لم تلق االهتمام ا

ـ وما ٌمكن اإلشارة إلٌه أن الكثٌر من المخطوطات الجزابرٌة ضاعت بسبب 

 االستعمار الفرنسً ، كما أن الكثٌر منها نقل إلى فرنسا فً فترة االستعمار . 

ـ ٌعتبر المخطوط من المحفوظات النادرة التً ٌجب الحفاظ علٌها واالعتناء بها، 

دعابم التراث والتارٌخ ، كما أن الحفاظ على المخطوطات هو تخلٌد ألنه من 



لجهود علماء وأدباء و رحالة ... اهتموا بالعلم وعملوا على تخلٌده لؤلجٌال 

 البلحقة . 

ـ ٌجب االعتناء بالمخطوطات أكثر من طرؾ الباحثٌن، والمإسسات  إذ ٌجب 

توفٌر مراكز لدراسة وحفظ المخطوطات ووضع سٌاسة خاصة بالمخطوطات  

لحماٌتها من االندثار، ففقدانها هو فقدان جزء هام من هوٌتنا وتارٌخنا وماضٌنا ، 

 لذلك وجب علٌنا إعادة إحٌاء هذا اإلرث من جدٌد. 
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 صؽٌري مٌلوداألستاذ:  

 -1-وهرانجامعة: 



 مداخلة بعنوان:

 واقع حفظ وصٌانة المخطوطات بالزواٌا الجزائرٌة:

 انموذجا.الزاوٌة القاسمٌة بالهامل 

 
 مقدمة:

المخطوطات القدٌمة مكانة ممٌزه لكونها جزء من الذاكرة الجماعٌة  تشؽل
ومنتوج حضاري لآلمة لذا فإن حماٌتها ودرستها ونقلها إلى األجٌال القادمة تمثل 

 .إستراتٌجٌة فً مجال كتابة التارٌخ العلمً والثقافً
، ألنه ٌمتد بطول  تراثنا المخطوط أضخم تراث مخطوط عرفته البشرٌةٌعد 

حقبة من الزمان تزٌد على أحد عشر قرنا تبدأ منذ إن عرؾ العرب الكتابة وتستمر 
حتى دخول الطباعة إلى عالمنا العربً مع نهاٌة القرن الثامن عشر للمٌبلد وأوابل 

وإذا كان القرآن الكرٌم هو الذي حافظ على هذه اللؽة ؛ القرن الثالث عشر للهجرة
حرٌؾ والتبدٌل وأمدها بمقومات البقاء واالستمرار على مدى تلك وعصمها من الت

القرون ألمتعاقبة فإن تؤخر ظهور الطباعة فً عالمنا العربً قد أطال عمر عصر 
المخطوطات وأعطى له امتدادا فً العصور الحدٌثة ٌضاؾ إلى هذا العمق 

 التارٌخً البعٌد.
جروح ؼابرة فً جسد تراثنا لقد أحدثت الؽزوات الخارجٌة والفتن الداخلٌة  

المخطوط ما زالت آثارها واضحة للعٌان حتى اآلن ، فقد ُمزق هذا التراث شر 
ممزق، وأتلؾ منه ما أتلؾ ، وسرق منه ما سرق، وما تبقى منه فً الخزابن 
والمكتبات إلى اآلن هو فً كثٌر من األحٌان أشبلء متناثرة، وهذا ٌلقً على 

ة كبٌرة فً الحفاظ وصٌانة وفهرسة ما لدٌها من أصول الخزابن والمكتبات مسإولٌ
 هذا التراث فهرسة علمٌة دقٌقة تعرؾ به وتٌسر استخدام الباحثٌن له.

تعد الجزابر من بٌن أهم الدول العربٌة اإلسبلمٌة التً لها رصٌد تراثً 
ومخطوط وٌعود ذلك إلى العدد الكبٌر من الزواٌا حٌث نجدها تتوزع على مختلؾ 

طق والنواحً مما ٌإكد بؤن للجزابر مساهمة واضحة فً ازدهار الحضارة المنا
 .اإلسبلمٌة من خبلل انتشار مراكزها اإلشعاعٌة

من بٌن هذه الخزابن نجد زاوٌة الهامل وهً أحد هذه الخزابن الؽنٌة بهذا التراث 
ألمخطوط حٌث تحتوي على عدد كبٌر من المخطوطات ومن هنا جاءت دراستنا 

: زاوٌة الهامل واقع حفظ وصٌانة المخطوطات بالزواٌا الجزائرٌةة ب: والموسوم
 انموذجا.
  :أهمٌة الدراسة 



تناولت فً هذه الدراسة تعرٌؾ بماهٌة المخطوطات وصلتها بالتارٌخ 
ورسالتها ألحضارٌة كما تحدثت عن دور المخطوطات كمصدر للمعرفة والتارٌخ 

والثقافة والعلم وكذا تحدٌد األخطار التً دورها فً التراث وعن دورها فً التراث 
 تصٌبها وكٌفٌة معالجتها.

  :أهداؾ الدراسة 
الهدؾ من تناول هذا الموضوع فً بحثً هو الوصول إلى جملة من الحلول 

 التً من شؤنها المساعدة على حفظ وصٌانة المخطوطات من التلؾ والضٌاع.

 ب الحضاري تحسٌس الناس بمدى أهمٌة ودور المخطوطات فً الجان
والفكري والثقافً ألنها تعتبر ذاكرة األمة وهمزة الوصل بٌن األجداد واألجٌال 

 القادمة.
  العمل على ترسٌخ فكرة جمع المخطوطات فً المراكز المخصصة لحفظها

وصٌانتها حتى ٌتسنى لنا الحفاظ علٌها من عوامل التلؾ وهنا نخص بالذكر 
 مخطوطات والٌة المسٌلة بصفة عامة.

 : إشكالٌة الدراسة 
نظرا لطبٌعة المادة التً تتكون منها المخطوطات التً تتمٌز بهشاشتها 
وحساسٌتها لمختلؾ عوامل التلؾ التً تإدي إلى تدهور حالتها وإتبلفها تطلب منا 
التدخل السرٌع والفعال لوقؾ هذا التلؾ الذي ٌصٌبها، ومن خبلل هذا التقدٌم 

الً؛ هل تم حفظ مخطوطات زاوٌة الهامل بطرٌقة الوجٌز نقوم بطرح األشكال الت
مبلبمة تتوافق والشروط العلمٌة البلزمة ؟وما هً السبل والوسابل التً نستعملها 

 لمعالجة وإٌقاؾ هذا التلؾ والتدهور؟
 من خبلل هذا اإلشكال المطروح تتفرع عدة أسبلة ثانوٌة ضمنٌة تتمثل فً:

 ساعدتنا على صٌانة وحفظ كٌؾ ٌمكن إٌجاد السبل التً من شؤنها م
 المخطوطات؟

  ماهً الشروط التً ٌجب أن تتوفر علٌها الخزابن أو أماكن الحفظ لكً ٌتم
 فٌها حفظ هذه          المخطوطات فً ظروؾ جٌدة ومبلبمة؟

  ما هً المواد التً ٌمكن استعمالها لمواجهة األخطار التً تصٌب
 المخطوطات؟

  على هذه المخطوطات؟ما هً الحلول المقترحة للمحافظة 
 :فرضٌات الدراسة 

 زمن أطولالعٌش تضمن له لمخطوط اصٌانة  حفظ و. 
  من جدٌد. الترمٌم تعٌد بعث الحٌاة فً المخطوط تقنٌة 

 :أسباب اختٌار الموضوع 



  :األسباب الموضوعٌة 
  ًحداثة الموضوع وأهمٌته التً بات ٌفرضها الوقت الراهن، وذلك ف

 فً الجانب العلمً للدراسات واألبحاث.اعتماد المخطوطات كمصدر 
  نقص المتخصصٌن فً مجال صٌانة وحفظ المخطوطات مقارنة بالكم

 الهابل للمخطوطات التً تزخر بها بعض والٌات الوطن. 
  ضٌاع العدٌد من العلوم المدونة فً هذه المخطوطات وذلك بسب أتبلفها

 إلى فقدنها.وتدهورها، لعدم قدرتنا على صٌانتها وحفظها مما أدى 
  ًالدور الكبٌر الذي تلعبه المخطوطات فً حٌاتنا، حٌث تعتبر الماض

والحاضر والمستقبل ألنها بمثابة همزة وصل بٌن األجداد واألجٌال القادمة 
 المتعاقبة، وذلك لتدوٌنها لتارٌخ األجداد ومخلفاتهم العلمٌة والثقافٌة. 

  :األسباب الذاتٌة 
  الختٌار موضوع الدراسة والمتمثل فً رؼبتنا هناك سبب واحد دعانا

 لمعالجة هذا الموضوع .
 :مصطلحات الدراسة 

لم ٌرد لفظ مخطوط فً المعاجم العربٌة القدٌمة، ألنه لم المخطوط: -
ٌكن معروفاً حٌث كان ٌستعمل لفظ " تؤلٌؾ أما فً اللؽة البلتٌنٌة فهناك 

وهو  « Codex » لفظان أحدهما قدٌم واآلخر حدٌث فالقدٌم فهو مصطلح
ٌعنً ِسْفر أو كراس أو كتاب أو مخطوط على ورق؛أما المصطلح الحدٌث 

 Colleir’s »إذ ٌقول قاموس  « Mamuscript »فهو 
Dictionary »  .أنه ٌعنً الكتاب أو الوثٌقة المكتوبة بالٌد أو بآلة الكتابة 

: المخطوط أو المخطوطة آتٌة من خط ٌخط المخطوط لؽة -
 تب بٌده، وكل ما كتب بخط الٌد ٌسمى مخطوطاً.مخطوطاً أي ك

: كل ما كتب بخط الٌد وعلى أي شكل من أشكال الوثابق القدٌمة اصطالحا -
 أو ألحدٌثة حٌث ٌعكس هذا الخط الصورة الحقٌقة للمخطوط.

ٌمكن القول أن حفظ وصٌانة المخطوطات على  صٌانة ألمخطوطات: -
هٌبة األوضاع المناسبة لسبلمتها اختبلؾ المواد المصنوعة منها تعتمد على ت

 . والحفاظ علٌها
هو عملٌة فنٌة دقٌقة ذات معاٌٌر ذوقٌة  ترمٌم ألمخطوطات: -

وجمالٌة تحتاج إلى حس عالً وحساسٌة فابقة وصبر كبٌر باإلضافة إلى 
 . المهارة الٌدوٌة والخبرة العالٌة فً المجاالت العلمٌة المختلفة

العلمٌة التً أنشبت فً منتصؾ فهً من المإسسات زاوٌة الهامل: -
وأدت دورا هاما وأساسٌا فً المحافظة على أصالة  ،القرن التاسع عشر

والتً قال عنها الباحث ، وقٌم هذا الشعب الدٌنٌة والروحٌة والثقافٌة



إن تارٌخ زاوٌة الهامل ٌهم تارٌخ “الفرنسً الكبٌر األستاذ جاك بٌرك: 
من حٌث المجهود الذي بذلته بكل عزم فً زمن  ،المؽرب بؤسره

وذلك باستنهاض القٌم الروحٌة واالجتماعٌة التً تقوم مقام ملجؤ  ،االستعمار
كلم 250على بعد حوالً  ،تقع هذه الزاوٌة المباركة المجاهدة .” للناس

أسسها الشٌخ محمد بن بالقرب من مدٌنة بوسعادة،جنوب الجزابر العاصمة
وهو من كبار رجاالت التصوؾ والعلم بالجزابر فً  ،املًأبً القاسم اله

 .منتصؾ القرن التاسع عشر
 

 

 حفظ المخطوطات:  -1
فٌما ٌخص المبنً المخصص لحفظ المخطوطات ٌجب أن تراعى  المبنً: -1-1

 فٌه عدة شروط منها : 
  أن ٌكون مقاوما للعوامل الطبٌعٌة كالزالزل والحرابق والفٌضانات، كما

 ٌجب أن ٌكون المبنً من   جدران عازلة للحرارة والرطوبة. 
  أ ن ٌخضع المبنً إلى الشروط العلمٌة والمواصفات الدولٌة لمبانً المكتبات

 ومراكز المعلومات. 
 ٌ تعرض المخطوط أن ٌكون مخزن المخطوطات فً أسفل المبنً لكً ال

 للضوء . 
 .ٌجب أن تتوافر قاعات العرض على ستابر ؼامقة لحجب أشعة الشمس 

علٌها أن تحتوي على عدة أجهزة المكتبة وقاعات عرض المخطوطات:  -1-2
 أهمها: 
  ًأجهزة تكٌٌؾ الهواء حٌث ٌجب أن تكون درجة الحرارة والرطوبة كاآلت

بة وٌجب التحقق بصفة دورٌة من بالم 60إلى  50م ، °20إلى 16على التوالً:
 المكٌفات الهوابٌة.

 .استخدام ستابر ومصا رٌع لحماٌة الوثابق من ضوء الشمس 
  تزوٌد جمٌع الفتحات بحاجز مشبك ذي ثقوب ضٌقة بالقدر الذي ٌمنع دخول

 الحشرات دون أن ٌحد من تدفق الهواء.
  ًالمكتبة وقاعات ال ٌنبؽً ان تمر أي أنابٌب سواء كانت للمٌاه أو ؼٌرها ف

 المخطوطات.
 .توفٌر المعدات للكشؾ عن الحرابق والتصدي لها 



  تنظٌؾ المكتبة وقاعات المخطوطات على فترات منتظمة، وٌنفض الؽبار
باستعمال مكانس كهربابٌة مزودة بنظام محكم للترشٌح ، وتمسح االرضٌة بممسحة 

 رطبة مرة كل أسبوع . 
  وٌجب وضع النفاٌات فً أماكن بعٌدة عن تعاٌن قاعات الحفظ بصفة منتظمة

 المخازن.
  تحفظ المخطوطات فً مكان مظلم ، ولذالك ٌجب إطفاء االنوار عند الخروج

 من المكتبة.
  فحص المخطوطات من طرؾ مختص بصفة دورٌة للتؤكد من عدم إصابتها

 بؤي نوع من البكتٌرٌا. 
 الثاث :  -�1-3
ث طبقات لتجنب التؤكسد الذي ٌصٌب تكون معدنٌة وتطلى بثبلالرفوؾ:  -1-3-1 �

 الحدٌد ، وٌجب خلوها من الحواؾ المدببة والنتوءات . 
 .تترك مسافة كافٌة بٌن الرفوؾ لكً ٌتم تدفق الهواء بصورة عادٌة 
  سم  15ٌنبؽً أن ٌعلو الرؾ االسفل عن مستوى أرضٌة المكتبة على االقل

 لحماٌة المخطوطات من الرطوبة والكوارث. 
  سم ، وٌجب أن تؽطى 5الفراغ بٌن الرفوؾ والحابط ٌجب ان ال ٌقل عن

 الرفوؾ من االعلى بؤلواح لكً ال ٌصٌب الؽبار المخطوطات. 
  ال توضع رفوؾ عالٌة أكثر مما ٌلزم ألنه ٌنبؽً تسهٌل مناولة

 المخطوطات.

 

 (: ٌوضح طرٌقة حفظ المخطوطات.1الشكل رقم)



 تخزٌن المخطوطات: -1-4
 عا باتا وضع هذه المخطوطات على االرضٌة مباشرة.ٌمنع من 
  ال توضع المخطوطات عند خزنها على حافتها االمامٌة أو على كعبها، فمن

 شؤن ذلك أن ٌلقً بضؽط كبٌر على كعوب الكتب وتجلٌدها.
  ال ٌنبؽً أن تتجاوز المخطوطات حافة الرفوؾ، لكً ال تحتك مع الموظفٌن

 أو مع اآلالت المستخدمة
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  تخزن المخطوطات النادرة والتً توجد فً حالة سٌبة فً صنادٌق مصنوعة
 خصٌصا لهذا النوع من المجلدات لكً ال تتلؾ جوانبها الحدٌدٌة المخطوطات األخرى. 

  توضع المخطوطات الكبٌرة فً وضع أفقً وال ٌجب وضع أكثر من ثبلث
 نسخ فوق بعضها.

  سم بٌن الكتب واللوح الخلفً للرفوؾ.5ال ٌقل عن ٌترك فراغ 
 حفظ المخطوطات باستعمال تقنٌات المعلومات الحدٌثة:  - 1-5

ٌحدد مجال ومدى تقنٌات المعلومات المستخدمة فً المكتبات ومراكز التوثٌق 
 :والمعلومات باآلتً

االستنساخ والمصؽرات الفٌلمٌة المتصلة بإعادة إنتاج المعلومات للنشر 
 Reprographics والتخزٌن والتً ٌطلق علٌها إعادة إنتاج األشكال المسجلة

تطبٌقات الحاسوب واستخداماته المتنوعة فً اإلجراءات واألعمال المكتبٌة واختزان 
 •المعلومات أو النصوص وقواعد البٌانات

 •تطبٌقات االتصاالت بعٌدة المدى المبنٌة على نقل األصوات واألشكال المختلفة
استطـاعـت المكتبات ومراكـز المعلـومات أن تـوظؾ قـدرات هذه التقنٌات فً  قد

أعمالها وخدماتها فً مختلؾ دول العالم، وخاصة فً الدول المتقدمة، وكـان لها 
تؤثٌرها الفاعـل فً أسـالٌب نظـم الحفـظ واالسـترجاع والتـزوٌد والفهرسـة والمراجـع 

 •وسـابر الخـدمات األخـرى
مت هذه التقنٌات الحـدٌثة كـالحواسٌب والمصؽرات الفٌلمٌة فً اختزان قد أسه

مختلؾ مصادر المعلومات الورقٌة وكـان لها دورها فً حـل مشكـلة المكـان، 
 .والمحـافظة على المعلومات من التلؾ والتمزق والسرقة

ة ال تخفى أهمٌة استخدام هذه التقنٌات فً المكـتبات والمإسسات األخرى المهتم
بتجمٌع وحفظ وفهرسة المخطوطات للمحافظة على هذه الثروة الخطٌة وإتاحة 
استخدامها واالطبلع علٌها من قبل الباحثٌن والدارسٌن بطرٌقة ؼٌر مباشرة من خبلل 
شاشة الحاسوب أو النسخ المصؽر كالماٌكرو فٌلم والماٌكرو فٌش بعد توفر أجهزة 

 ،فراد والمإسسات لتوافر نسخ متعددة منهافؤصبح من السهل تداولها بٌن األ،القراءة
وانطبلقاً من هذه . كـما ٌمكن توفٌر هذه المصادر األولٌة من خـبلل شبكـة اإلنترنت

األهمٌة لحصر التراث العربً المخطوط والمحافظة علٌه ٌكون من الضروري وجود 
 جهة مركزٌة تعنى بتجمٌع وفهرسة وتصنٌؾ المخطوطات بالتعاون والتنسٌق مع
المإسسات الثقافٌة والعلمٌة األخرى فً كل قطر من األقطار العربٌة لؽرض بناء 
قاعدة معلومات شاملة لتراثنا العربً المخطوط بموجب استمارة خاصة معدة لهذا 
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الؽرض ٌتم إدخالها فً الحاسوب مع اإلفادة من التقنٌات األخرى الحدٌثة ذات القدرات 
، وبذلك ٌكون  (CD-ROM) لٌزرٌة المتراصةالهابلة فً االختزان كاألقراص ال

تحقٌق الضبط الببلٌوؼرافً الشامل لهذه الكنوز الخطـٌة فً ؼاٌة أألهمٌة وسٌكون بناء 
هذه القاعدة جزءاً من النظام الوطنً للمعلومات فً كـل قطر عـربً ضمن إطار 

 التعاونوالتنسٌق مع المإسسـات المهتمة بالتراث العـربٌاإلسبلمً.
 :انة المخطوطاتصٌ -2
 العوامل المإثرة فً المخطوطات: 2-1

هناك عوامل مختلفة تإثر فً المخطوط وٌمكن تقسٌمها إلى ثبلث عوامل 
ربٌسٌة تندرج عنها مجموعة من العوامل الفرعٌة: العوامل الطبٌعٌة، العوامل 

 الكٌمٌابٌة، العوامل البٌولوجٌة.
 العوامل الطبٌعٌة:  -2-1-1

 تؤثٌر الحرارة الناتجة عن أشعة الشمس و الموجات الناتجة عن : ٌكون الحرارة
اإلنارة والمصابٌح أو أجهزة التدفبة مما ٌإدي إلى جفاؾ وتشقق األوراق والجلود لعدم 
مرونتها ومن ثم كسرها، كما أن ارتفاع درجة الحرارة ٌإدي الى حدوث تقادم صناعً 

عمراً زمنٌاً أكثر من عمره  للمخطوط أي أنها تإدي الى سرعة تدهوره وإعطابه
الحقٌقً، وهكذا نجد أن الزٌادة أو النقص فً درجة الحرارة ٌإدي الى تشقق األوراق 
والجلود وٌعرض خصابصها إلى أضرار ٌصعب معالجتها،  كما ٌإدي أٌضاً إلى نمو 

 بعض الكابنات الدقٌقة التً تعمل على تحلٌل السلٌولوز.

 

 رجة الحرارة.دتوضح هشاشة أوراق المخطوط جراء تؤثٌر (: 2الشكل رقم)
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 لكون المخطوطات والكتب من الخامات ذات األصول العضوٌة. الرطوبة :
سواء نباتً أو حٌوانً من الورق أوالجلد أوالبردي أوالقماش واألخشاب، وٌوجد فٌه ما 

وٌرتفع  ٌتؽٌر بالرطوبة، فعندما تزٌد الرطوبة فان المواد العضوٌة تمتص الماء
 المحتوى المابً للمواد مما ٌإثر وٌنتج عنه أعراض منها: 

 .انهٌار الخواص المٌكانٌكٌة للمواد 
 .قابلٌتها الشدٌدة لئلصابة بالفطرٌات 
  .ٌسهل ذوبان الؽازات الحمضٌة فً الهواء إن وجدت 

  ٌسهل التصاق األتربة والمعلقات األخرى فً الهواء مما ٌسبب تلوث
ثرٌة، أما ارتفاع نسبة الرطوبة فٌإدي إلى تشوهات فً واتساخ المواد األ

 أشكال المخطوطات وكذالك نمو الحشرات والفطرٌات والبكتٌرٌا وؼٌرها
 :للضوء عبلقة وطٌدة بالجفاؾ والرطوبة وٌظهر أثره فً  الضوء

 المخطوطات فً حالتٌن
جانب ؼٌر مباشر بوصفه مصدراً حرارٌاً ٌساعد على ارتفاع درجة الحرارة،  :األولى

 وظهور األعراض التً تحدثها الحرارة المرتفعة.
 : جانب مباشر وٌظهر تؤثٌره فً النقاط التالٌة:الثانٌة
 :ٌتفاعل الضوء مع شوابب الورق فً صور أكسدة ضوبٌة  األكسدة الضوئٌة

 والبنٌة فً أماكن التعرض للضوء. تإدي إلى ظهور البقع الصفراء 
ٌساعد الضوء على تكسٌر جزبٌات السلٌولوز، بتفاعله كٌمٌابٌاً مع بعض الشوابب 
التً توجد فً الورق كاألحماض العضوٌة واالصماغ معطٌاً نواتج ثانوٌة تإدي إلى 
تكسٌر جزبٌات السلٌولوز وبالتالً إلى ضعؾ األوراق، فالموجات القصٌرة من 

ر المربٌة كاألشعة فوق البنفسجٌة، تعمل على اضمحبلل لون األحبار الضوء ؼٌ
 وبخاصة األحبار الحدٌدٌة والصبؽٌة، وهذه األشعة موجودة فً مصابٌح النٌون. 

وتندرج تحتها الملوثات الؽازٌة والحرارٌة الموجودة فً العوامل الكٌمٌائٌة:  -2-1-2
ادر للطاقة و الحركة وأهم هذه الجو، والناتجة عن استخدام الفحم والزٌوت كمص

 الملوثات: 
 التلوث الهوابً والحموضة وخاصة الؽازات الملوثة الحمضٌة منها: 

ثانً أكسٌد الكبرٌت: والذي ٌنتج فً المدن الصناعٌة، وٌتكون أثناء احتراق الفحم 
 والوقود وحركة السٌارات، وهو أكثر الؽازات ضرراً بؤوراق المخطوط.

: وهو أقل خطورة من ثانً أكسٌد الكبرٌت ،بحٌث ٌتكون من ٌنكبرٌتٌد الهٌدروج
جراء النشاط الصناعً والفٌسٌولوجً للكابنات الحٌة وأٌضاً تحلل المطاط الموجود 
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كعازل فً الرفوؾ والنوافذ واألرضٌة، وٌتفاعل هذا الؽاز مع إفرازات العناصر 
 الداخلة فً زخرفٌات بعض المخطوطات ما عدا الذهب. 

: وٌعتبر من األكاسٌد التً تسبب الحموضة فً الورق، إذ ٌتؤكد النٌتروجٌنأكسٌد 
أكسٌد النٌتروجٌن إلى فوق أكسٌد النٌتروجٌن، الذي ٌتحول بدوره إلى حامض نترٌك 

(HNO3)  وٌنطلق أكسجٌن ذري ٌتحد مع أكسجٌن الهواء مكوناً ؼاز األوزون،O3 
 حبار المكتوب بها المخطوط.،والحامض المتكون ٌخلق آثار ضارة بالورق واأل

: تعتبر األدخنة من المواد التً تنتشر بسرعة فً الهواء وٌصعب السٌطرة األدخنة
علٌها ،وتنتج عن االحتراق ؼٌر الكامل ألي مادة، وتتخلل األدخنة الرفوؾ وأوراق 
المخطوطات بسهولة تامة، حٌث ٌرسب ما بها من مواد عالقة على صفحات المخطوط 

 ت مسببة فً تبقعها.تحدث تفاعبل
وهً ؼازات سرعان ما تنتشر فً الهواء أثناء عملٌة االحتراق وتكون  الهالوجٌنات:

، وكبلهما من المواد الضارة   HFوفلورٌد االٌدروجٌن HC6حمض الهٌدروكلورٌك 
للمخطوط وتشمل الهالوجٌنات الكلور والفلورٌد والبروم والٌود وكلها لها تؤثٌر ضار 

 واألحبار.على األوراق 
البكتٌرٌا: وهً كابنات حٌة دقٌقة ال ترى بالعٌن المجردة سرٌعة االنتشار والتكاثر  �

 واالنقسام ، إذ  تقوم بتحلٌل مادة السلٌولوز الموجودة فً المخطوط وتصٌبه باإلتبلؾ.
الحشرات والقوارض تلعب الحشرات والقوارض دوراً هاما فً تآكل المخطوطات  �

قوم بقرض أوراق وجلود المخطوطات من الكعب إلى األحرؾ وإتبلفها، فالقوارض ت
إذ تنتشر هذه القوارض فً األسقؾ وتحت األرض وفً جدران المخازن ،ومن أنواع 
القوارض الفبران والجرذان وهما نوعان: حشرات حفارة األنفاق  حشرات سطحٌة 

 الضرر. 
 :وهً الحبٌبات الصؽٌرة التً ٌحملها الهواء فً صورة ؼبار أو رماد  الؽبار واألتربة

خفٌؾ تلتصق على جلود المخطوطات وأؼلفتها وتنتشر بٌن الصفحات حاملة معها 
الفطرٌات وبوٌضات الحشرات التً سرعان ما تنمو وتصٌب المخطوطات إذا ما 

 توفرت لها الرطوبة والحرارة البلزمتٌن لنموها.

كون المخطوطات من أصل عضوي فإنها قابلة للتحلل ل البٌولوجٌة: العوام -3-1-3 �
والفساد تحت تؤثٌر األوضاع المناسبة ،من قبل الكابنات الحٌة التً تستطٌع أن تإثر 

 وتشوه الورق واألؼلفة.
نوع ، وتظهر مع 100الفطرٌات توجد أنواع كثٌرة من الفطرٌات حتى أزٌد من 

تٌار هوابً ، كذلك تعد األتربة عامبلً مساعداً لنمو  ارتفاع نسبة الرطوبة وعدم وجود
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الكابنات الفطرٌة، هذه الكابنات هً عبارة عن خٌوط رفٌعة جداً تعرؾ بـ "الهٌفا" ٌبلػ 
مٌكرون من أصل نباتً ،وتنتشر وتتشابك مكونة ما ٌسمى  5 – 1قطرها حوالً 

نمو وٌتخلل المادة بالمٌسٌلٌوم أو العازل الفطري، هذا األخٌر الذي سرعان ما ٌ
 الؽذابٌة )األوراق والجلود(.

قد ٌساهم اإلنسان بدوره فً تلؾ المخطوطات، سواء بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر  اإلنسان:
مباشرة ،وإما إلهماله لها بعدم توفٌر الظروؾ والشروط المناسبة لحفظها. وٌتسبب 

 اإلنسان فً تلؾ المخطوطات كما ٌلً: 

  ٌإدي إلى تمزٌقها.تقلٌب الصفحات بسرعة مما 
  الضؽط على كعب المخطوط أثناء تصوٌره للحصول على صورة واضحة ما

 ٌإدي الى تفكك المبلزم وتلؾ الكعب.
 .األكل والشرب أثناء استعمال المخطوطات ٌإدي إلى توسٌخ األوراق 
 .الترمٌم الخاطا من قبل أشخاص ؼٌر مإهلٌن ٌمزق األوراق وٌتلفها 
  القارئ فإنه ٌضٌؾ نسبة من الحموضة تمتصها أوراق أثناء تدخٌن الباحث أو

 المخطوط وبالتالً تتسبب فً هشاشتها وسهولة كسرها.
  وضع المخطوط على الرفوؾ بطرٌقة ؼٌر مناسبة ٌإدي إلى كرمشة األوراق

 وتمزٌقها.
 .إضافة عبلمات أثناء القراءة واالطبلع على المخطوطات 
 رارة ونسبة الرطوبة وكذا عدم مكافحة إهمال أمٌن المخزون فً متابعة درجة الح

 الحشرات والقوارض.
 -   .إضافة األوساخ والبقع لصفحات المخطوط فً حالة استعماله بؤٌد ؼٌر نظٌفة 
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(: توضح تمزق وتقطع المخطوط من جراء سوء معاملة تقلٌب 4الشكل رقم)
 .أوراقه

 

 

 .الشرٌط ألالصق(: توضح التدخل السٌئ على المخطوط باستعمال 5الشكل رقم)

 : أنواع عملٌات الصٌانة و الترمٌم -3-2 �
تتصل بقوة ، الترمٌم باألصل عملٌة ٌدوٌة خاصة :الترمٌم الٌدويوالصٌانة  3-2-1

باستخدام بعض  ،وجمالٌة التعـامل مع اآلثار والمخطوطات عملالتحكم ومهارة ال
لتتٌح له  ،وٌنتقٌها بنفسهمن شخص إلى آخـر ٌصنعها تختلؾ األدوات الخاصة والتً 

ورؼم التطور العـلمً والتقنً فإنه مازال معروفاً أن ، استخدام ذوقه الفنً ومهارته
الترمٌم الٌدوي هو أؼلى أنواع الترمٌم، وهو الحرفـة النـادرة فً العالم التً تعنى 
 بإعادة الروح إلى المخطوطات النادرة القٌمة وإرجاعها إلى أصلها، وكـذلك الحال

 . بالنسبة للوثـابق التارٌخٌة للمطبوعـات الثمٌنـة
ٌستخدم الترمٌم اآللً فً حدود ضٌقة بالنسبة : الترمٌم اآللً و الصٌانة3-2-2

 :ولكن استخدامه أوسع وأكثر انتشاراً بالنسبة للمطبوعات، وٌنقسم إلى، للمخطوطات
استحدث هذا  "Leaf Casting" الترمٌم باستعمال معلق لب الورق فً الماء3-2-3

ً السابق، ثم انتشر فً الكتلة الشرقٌة فً اتالنوع فً الستٌنٌات فً االتحاد السوفٌ
رومانٌا والمجر، ثم النمسا، ومنها إلىؤوربا والوالٌات المتحدة. وتعتمد فكرة الجهاز 
 المستخدم على استعمال معلق لب الورق المضروب جٌداً فً الماء محسوباً وزناً 

ثم امتصاص هذا المعلق فً الثقوب والمساحات الناقصة لٌكون مساحات  ،ومساحة
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ورقٌة، ثم تؤتً بعد ذلك مرحلة التجفٌؾ تحت ضؽط معٌن للحصول على النتٌجة 
 النهابٌة للترمٌم

تتم هذه العملٌة أساسا للمطبوعات  :"Lamination" عملٌة التقوٌة بالرقائق �3-2-4
حدود ضٌقة للمخطوطات شدٌدة التلؾ التً ٌصعب ترمٌمها وفً ، والجرابد والوثابق 

فتجمعه ، وتعتمد على التقوٌة بلصق رقابق شفافة على سطح الورق  ،بالطرق الٌدوٌة
وقد استخدمت هذه الطرٌقة فً إٌطالٌا وانتشرت منها ، وتقوٌه فً صورة مساحٌة ثابتة

لوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، إلى أرجاء العالم الؽربً، كما تطور هذا النوع أٌضاً فً ا
 ومازال هناك بعض التحفظ لدى بعض الدول باستخدام مثل هذه الطرٌقة.

  :وهناك ثبلثة أنواع معروفة من التقوٌة السطحٌة بالرقابق الببلستٌكٌة وهً�
وٌتم فٌها معالجة صفحة المخطوط أوالً بالبلصق ثم  :طرٌقة المعالجات المنفصلة -أ �

 تٌكٌة علٌه.وضع الؽبللة الببلس
ٌتم تطبٌق الؽبللة الببلستٌكٌة التً سبق معالجتها  :طرٌقة المعالجة الواحدة -ب �

 .بالبلصق، وٌتم التطبٌق باستعمال ضؽط بسٌط بالحرارة أو دونها
وٌتم تطبٌق الؽبللة الببلستٌكٌة تلقابٌاً دون استعمال الصق وذلك  :اللصق بالحرارة -ج�

 تحت تؤثٌر الضؽط والحرارة.
 اختصاصٌو الصٌانة والترمٌم : -3-3

إلى أمٌن مكتبة ،ٌنبؽً أن تعهد مهمة الترمٌم والعناٌة بالمخطوطات وصٌانتها  �
 ،متخصص، فضبلً عن تضافر جهود جمٌع العاملٌن فً المكتبات ومراكز المعلومات

للمحافظة على سبلمة المخطوطات وحماٌتها، وٌمكن استعراض أهم واجبات 
 :اختصاصً الترمٌم باآلتً

التؤكد من جمٌع المواد المستخدمة فً عملٌة الترمٌم والصٌانة باختبارات عملٌة  -�1
للتؤكد من جدوى استعمالها، وهذه المواد هً الورق، والخٌوط، والمواد البلصقة، 

 وؼٌرها.
ل على معلومات جدٌدة عن صناعة األحبار والورق والمواد األخرى الحصو -�2

بمتابعة البحوث والدراسات التً تنشر فً الدورٌات ومصادر المعلومات األخرى 
 العربٌة واألجنبٌة.

أن ٌكون واثقاً من أن جمٌع الطرق المستخدمة فً خطوات الترمٌم كاستعمال  -ـ�3
تدعم بقاء الوثٌقة أو المخطوطة أطول مدة  الحرارة، أو الضؽط ال تسبب ضرراً، بل

 ممكنة وتزٌد من قوة احتمالها، وإمكانٌة قراءتها.
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ٌنبؽً حفظ المخطوطة بعد الترمٌم والصٌانة فً وضع طبٌعً وتخلٌصها من  -�4
بعض المواد المفسدة،أو األوضاع السٌبة بما فً ذلك الهواء الفاسد أو الحرارة الزابدة، 

 ؼٌر ذلك.أو تنامً الرطوبة، و
 : خطـوات صٌانة و تـرمٌم المخطوطـات وتجلٌدها  -�3-4
ترمٌم القطوع الداخلٌة البسٌطة فً الصفحات باستعمال ورق شفاؾ خاص ٌعرؾ  -�1

  Dennison`s Transparent Mending Tapes  بـ
بطرٌقة  Japanese Papaers ترمٌم األجزاء الناقصة بالورق الٌابانً  -�2

 الحواؾ وبعجٌنة الورق.اللصق وتقشٌر 
ترمٌم كعوب الصفحات المزدوجة، وٌتم بربط الصفحات المزدوجة المنفصلة  -ـ�3

بشرٌط الصق من الجهة الخلفٌة وعلى امتداد خط االتصال مع التقٌد بمساحة قٌاسٌة 
 موحدة فً الكتاب الواحد.

 تكوٌن المبلزم من مجامٌع الصفحات المزدوجة وخٌاطتها. -�4
 بلزم لتكوٌن جسم الكتاب المخطوط.خٌاطة الم -�5
 تعزٌز الكعب بالؽراء السابل وتثبٌت كسوة القماش به. -�6
 تجهٌز ؼبلؾ الكتاب. -�7
 تلبٌس ؼبلؾ الكتاب فً جسمه.  -�8
 :العملٌات األساسٌة لترمٌم وصٌانة المخطوطات -�3-5

نظراً التساع عملٌة الترمٌم وكثرة العملٌات واإلجراءات التً تدخل فً  �
وترمٌم أوراقه وتقوٌتها والمواد المستخدمة فً هذه العملٌة وما ،معالجة المخطوط 

من قبل المتخصصٌن فً هذا المجال فإننا ،تتطلبه من خبرات ومهارات فنٌة 
 : مخطوطات من خبلل اآلتًنستعرض بإٌجاز العملٌات األساسٌة لعبلج وترمٌم ال

الهدؾ منه تخلٌص األوراق والجلود مما علق بها من أوساخ كاألتربة، :التنظٌؾ -أ�
 وآثار األقبلم، أو وجود فطرٌات وبوٌضات الحشرات المختلفة.

وٌتطلب ذلك أوالً تحدٌد نوع الورق وحالته، ومن ثم تحدٌد نوع  :إزالة البقع -ب �
 اد الكٌمٌابٌة البلزمة إلتمام هذه العملٌة.البقع واألوساخ، وأنواع المو

تتكون الحموضة فً األوراق والجلود إما نتٌجة لتركٌب  : إزالة األحماض الزائدة -ج �
األوراق ودباؼة الجلود، أو بسبب أوضاع التخزٌن، أو عن طرٌق األحبار المستخدمة 

ة التقوٌة لمنع لذا ال بد من إزالة حموضة الورق وأن ٌعادل قبل عملٌ• فً الكتابة
 التحلل الداخلً للورق.

فالرطوبة الزابدة تإدي إلى تشبع الورق والجلود فتنمو  ،إلى إضعاؾ مقاومتها -د �
بعض الكابنات الدقٌقة، وخاصة الفطرٌات مخلفة مواد حمضٌة لزجة وبقع لونٌة 
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وأحماض عضوٌة، مما ٌإدي إلى التصاق الصفحات بالجلود ومن ثم تحجر 
 . المخطوط

ٌقوم المختص بالترمٌم بإصبلح ما :صالح التمزقات وإكمال األجزاء الناقصةإ -هـ�
أصاب أوراق المخطوطات من تمزق، أو انتشار الثقوب، أو تكسر بعض األطراؾ، 
أو فقدان بعض األجزاء، والقٌام بتثبٌتها وتقوٌتها بالمحالٌل واللواصق الكٌمٌابٌة، 

 .ة فً هذه العملٌةواستخدام مختلؾ الطرق واألدوات واألجهز
تحتاج إلى  ،ومن كل ما تقدم ٌتضح أن عملٌات الترمٌم هً عملٌات فنٌة وذوقٌة�

المهارات الٌدوٌة والخبرة فً معالجة اآلثار المصابة بالتشققات والكسور والثقوب، 
وهً فً كل األحوال تقوم على أسس واحدة فً مختلؾ أرجاء العالم كالمحافظة على 

ستخدام الخامات الطبٌعٌة واالبتعاد عن الخامات الصناعٌة قدر أثرٌة المخطوط، وا
 اإلمكان، كما ٌنبؽً أن تكون عملٌة الترمٌم عكسٌة بما ٌسهل فكها عند الحاجة.

� 

 نماذج لمعالجة اإلصابات الفطرٌة و الحشرٌة.(:5الشكل رقم)
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 نموذج إلعادة قصاصات الورق.(:6الشكل رقم) �

� 

 جلد مذهب قبل الترمٌم. نموذج ؼالؾ(: 7الشكل رقم) �
 حفظ وصٌانة مخطوطات زاوٌة الهامل:-3
تقع المكتبة بزاوٌة الهامل الشهٌرة، مقرها األول هو  التعرٌؾ بمكان الدراسة: �3-1

منزل األستاذ محمد بن أبً القاسم، داخل سكناه. وكان ٌستقبل ضٌوفه من العلماء بها، 
ٌّدت فً بداٌة القرن العشرٌن،   ،ثم حولت إلى البناٌة المعروفة بـ"الُعلً" وهً بناٌة ش

مخصصة الستقبال الضٌوؾ. ووضعت بالطابق السفلً من البناٌة، نقلت مإخرا سنة 
م إلى قاعة واسعة األرجاء بالطابق العلوي، وهً فً مكان آمن ٌتوفر على 1997

 الشروط األساسٌة للحفاظ على المخطوط. إذ ال وجود للرطوبة أو الحرارة الشدٌدة،
وهذا ربما من األسباب الربٌسة باإلضافة إلى عناٌة شٌوخ الزاوٌة بها ـ فً بقاء الكتب 
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عنوان فً  800فً حالة جٌدة تحتوي المكتبة على عدد كبٌر من المخطوطات حوالً 
نحو ألؾ ومابتً مجلد. وإذا نظرنا إلى محتوٌاتها نجد أنها تضم كتب الفقه المالكً، 

بر ثم تلٌها الموضوعات األخرى وهذا ما ٌطبع معظم التفسٌر، الحدٌث، بشكل أك
  .المكاتبات الخاصة الجزابرٌة فً تلك الفترة

عنوان  294  عنوان، الفقه وأصوله 70الحدٌث الشرٌؾ  عنوان92علوم القرآن �
عنوان، العلوم  54عنوان، الفكر والتوحٌد  94عنوان، التصوؾ  44التارٌخ والتراجم 

 . 135، اللؽة واألدب 22

� 

 (:مكتبة زاوٌة الهامل.8الشكل رقم) �

 

 (:مسجد زاوٌة الهامل.9الشكل رقم)
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 اإلجراءات المنهجٌة للدراسة المٌدانٌة:  3-2 �
انطبلقا من طبٌعة الموضوع الذي تناولته فً البحث فقد  منهج الدراسة : 3-2-1 �

 اخترت المنهج المسحً الذي ٌعد نوعا من أنواع المنهج الوصفً.
من خبلل معالجتً لموضوع  حفظ وصٌانة  جمع البٌانات :أدوات  3-2-2 �

المخطوطات حاولت تسلٌط الضوء على هذا الموضوع ومحاولة جمع أكبر قدر ممكن 
 من  المعلومات ، وقد اخترت وسٌلة لجمع البٌانات وهى المبلحظة والمقابلة.

 مجالت الدراسة المٌدانٌة:  3-2-3 �
لزمنٌة التً قضٌناها فً دراسة الظاهرة من بداٌة وٌتمثل فً المدة ا المجال الزمنً : �

تحدٌد الموضوع إلى ؼاٌة اختٌار الوسٌلة المراد تطبٌقها على العٌنة إلى مرحلة جمع 
البٌانات وتحلٌلها والتعلٌق علٌها ، حٌث دامت فترة الدراسة المٌدانٌة حوالى اربعة 

 أسابٌع.
اصر مجتمع الدراسة وقد شملت وهو اإلطار البشري الذي ٌشمل عن المجال البشري: �

 دراستنا مدٌر المكتبة 
وٌتمثل فً الحدود الجؽرافٌة التً شملتها الدراسة وهً مكتبة  المجال الجؽرافً : �

الزاوٌة القاسمٌة بالهامل، وتتواجد فً مكان مرتفع وهو مكان استراتٌجً بالنسبة 
 للمكتبة ولمجتمع المستفٌدٌن.

 تفرٌػ محتوي المقابلة: 3-3 �
المحور الول: الهتمام بالمخطوطات فً ظل انتشار الوعٌة المطبوعة والمنشورة 

 الكترونٌا
ٌرى عمال مكتبة زاوٌة الهامل أن اهتمام المكتبة بالمخطوطات راجع لكون 
خزانة المخطوطات من الخزابن المتوارثة عن مجموعة من مشاٌخ الزاوٌة ، وكذلك 

رؼم التطورات الحاصلة فً مجال النشر ،  بقٌت المخطوطات محافظة على تواجدها
ذلك أن المخطوط ال ٌقاس فقط بالمادة العلمٌة الموجودة فٌه ،بل ٌستفاد منه فً العدٌد 
من المجاالت االخرى ، وٌرجع سبب اهتمام المكتبة بالمخطوطات إلى االهمٌة 

مكانة هامة التارٌخٌة والدٌنٌة واالثرٌة التً ٌكتسٌها المخطوط وهذا ما ٌجعله ٌحتل 
 ضمن الرصٌد الوثابقً للمكتبة.   
 المحور الثانً : حفظ المخطوطات

المكتبة القاسمٌة ال تستعمل الوسابل الحدٌثة فً عملٌة الحفظ ، وذلك راجع 
لمناخ المنطقة الجاؾ ولٌس الحار حٌث ال توجد رطوبة وال حرارة عالٌة اللتان 

ي قلة االمكانٌات وارتفاع تكالٌفها تإثران على المخطوط هذا من جهة ومن جهة أخر
ما حال دون اقتنابها ، أما بالنسبة لئلضاءة فإن عمال المكتبة ٌحاولون الوصول إلى 
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االضاءة الكافٌة بمجهوداتهم الفردٌة ، وعدم االعتماد على الطرق العلمٌة وذلك راجع 
حق بالمخطوط إلى االسباب المذكورة أنفا ، أما بالنسبة لؤلخطار واالصابات التً تل

فإنها لم تتعرض لها إال بعض المخطوطات الواردة من أماكن حارة أو رطبة التً 
جاءت تالفة من مصادرها ، وتستخدم المكتبة رفوؾ من الخشب وهً ؼٌر مبلبمة 
للحفاظ على المخطوط وقد تكون ضارة ، كما أنها ؼٌر كافٌة ، وتعانً المكتبة من قلة 

لضٌق المكان من جهة وعدم استعمال الرقمنة من جهة المساحة المخصصة لها نظرا 
 أخري.

 المحور الثالث: الصٌانة والترمٌم وفق الطرق العلمٌة
مكتبة الزاوٌة القاسمٌة ال تقوم بعملٌة الصٌانة والترمٌم إال بعض المخطوطات 
التالفة االؼلفة تقوم بإعادة تجلٌدها وذلك راجع الى بقاء المخطوطات سلٌمة من 

 االصابات من جهة عدم وجود أجهزة الصٌانة من جهة أخرى.
 :مقترحات عامة لحفظ وصٌانة المخطوطات 3-4
إن العمل الوقابً فً عملٌة الحفظ هام وأساسً كونه ٌعمل المهمة الوقائٌة:  – �1

 على محاربة العناصر المضرة المتلفة بمختلؾ الوثابق وٌتمثل هذا العمل فً:
فً  ها:عملٌة إبادة الحشرات والقوارض بهدؾ إٌقاؾ انتشارالوقائٌةالمعالجة  -أ  �

وتتم هذه العملٌة مرة كل ثبلثة أشهر عن طرٌق أشخاص  ،مختلؾ أنحاء المكتبة
 متخصصٌن وذلك تحت إشراؾ مصلحة الحفظ.

تفادٌا لتلوث المكتبة ورصد الوثابق الموجودة فٌها، ٌجب أن عملٌة تطهٌر بالؽاز: -ب 
كل الوثابق بوساطة عملٌة التطهٌر بالؽاز، وتهدؾ هذه العملٌة إلى القضاء  تتم معالجة

 على الحشرات الموجودة داخل الوثابق.
 صٌانة الخزائن: -2 �

تتمٌز كل المواد المكونة للوثابق بحساسٌتها :الظروؾ المناخٌة داخل الخزائن -أ 
رطوبة ولهذا من لؤلحوال المناخٌة المحٌطة بها، وبصفة خاصة درجة الحرارة و ال

الضروري ضبط هذٌن المقٌاسٌن ومحاولة الحفاظ على االستقرار المناخً لمحٌط 
 الوثابق.

 النظافة داخل الخزائن:  –ب  �
 منع استعمال المخازن كقاعات عمل أو أكل. -�
 منع لمس أجهزة التكٌٌؾ تجنباً لكل تؽٌر مفاجا للحرارة أو الرطوبة. -
 ضرورة إعبلم مصلحة الصٌانة فوراً فً حالة حدوث عطب فً مكٌفات المخازن.  -�
حماٌة المخطوطات:تتمثل مهمة الحماٌة فً معالجة الوثابق الثمٌنة والنادرة  – �3

 فهدؾ الحماٌة هو إٌقاؾ هذا التلؾ، والقضاء على آثاره. ،المعرضة للتلؾ
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التشتت والتفرق، وهما داءان  العمل على جمع هذه المخطوطات بعدما أصابها – �4
ٌصٌبان المخطوطات عموما ، وإذا كانت بعض المكتبات تقدم للمخطوط ما ٌستحقه، من 
جهة الحفظ ألجٌد واإلدامة المستمرة مما ٌتٌح له عمرا أطول، فإن هذا ٌتحقق مع 
 المكتبات العامة كالمكتبة ألوطنٌة فإنه لن ٌتحقق مع األفراد إذ أصبح حفظ المخطوطات

 الٌوم علما منفردا بذاته، له خبراإه، والعارفون بتفاصٌله. 
تحقٌق وطبع ألمخطوطات وإخراجها إلى النور، وتهٌبة الوسابل الكفٌلة بإٌصالها  -�5

وفرة المخطوطات مع قلة ما هو مطبوع بالقٌاس الى إلى القارئ وٌشٌر الواقع الحالً 
                        الموجودة.                                    

العمل على إدخال نظام تخزٌن آلً للمخطوطات واستخدام الطرق التكنولوجٌة  -�6
  ألحدٌثة وذلك للحفاظ علٌها من التلؾ والضٌاع.

التعاون والتنسٌق مع الجهات والمكتبات األخرى ذات الخبرة فً هذا المجال من -�7
درٌبٌة فً مجال حفظ وصٌانة أجل تبادل المعلومات والخبرات، وعقد دورات ت

 المخطوطات. 
توفٌر االعتمادات المالٌة الكافٌة لدعم أعمال الصٌانة والترمٌم وشراء المواد  - �8

والتقنٌات واألجهزة التً تحتاجها إدارة الترمٌم الصٌانة لضمان تشؽٌل هذه المرافق 
 الحٌوٌة الهامة.

 
 
 
 
 

 : خاتمة
تبٌن لنا أن التراث المكتوب فً  من خبلل ما استعرضناه فً هذا البحث

المخطوطات والوثابق هو القاعدة األصلٌة التً ترتكز علٌها ذاكرة وبنٌة كل أمة 
والمخطوطات هً الشاهد األكبر على التارٌخ والدلٌل األعظم على السمة الحضارٌة 
لكل شعب من الشعوب ألنها تعتبر ذاكرته وهذا من خبلل المخلفات التً تركت على 

ت هذه المخطوطات سواء كانت فكرٌة أو تارٌخٌه وبهذا فقد نقلت إلٌنا التراث صفحا
 ألقدٌم ومظاهر الحضارة فً شتى العلوم كاللؽة واألدب والفن والعمارة والدٌن...الخ.

للحفاظ على المخطوطات وصٌانتها ٌجب علٌنا وضع استراتٌجٌة شاملة وخطة       �
واضحة لحصر التراث المخطوط وبالتالً جمعه وتصنٌفه وفهرسته وتحقٌقه وحفظه 
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فً مراكز الحفظ المعتمدة التً توفر له الشروط البلزمة لبقابه، بدل تركه ٌتناثر داخل 
 من شروط الحفظ والصٌانة.  الخزابن هنا وهناك دون أدنى أي شرط 

وفً الختام ٌمكن القول أنه ما من ٌوم تؽرب شمسه على البلد إال وٌفقد فٌه تراثنا       �
المخطوط كلمة فسطرا ففقرة فورقة فملزمة فمخطوط حتى ٌؤتً ٌوم ٌكون فٌه هذا 
 التراث نسٌا منسٌا ، فمن ٌوقؾ هذا النزٌؾ الحاد وٌضمد هذا الجرح العمٌق الذي أتى

 على تراثنا.         
  بعض المراجع: 

 الكتب: �
القاهرة : دار الفجر للنشر حماٌة وصٌانة التراث . عطٌة أحمد إبراهٌم الكفافً، عبد الحمٌد. �

 . 2003والتوزٌع، 
. القاهرة:  عالم الكتب، صٌانة المخطوطات علما وعمال ٌوسؾ مصطفى مصطفى السٌد. -�1

2002. 
، العلمٌة لعالج وترمٌم وصٌانة الكتب والمخطوطات والوثائق التارٌخٌةالسس شاهٌن عبد المعز. �

 .179القاهرة الهٌئة المصرٌة العامة لصناعة الكتاب. ص. 
.  2. كتٌب عن حماٌة التراث الثقافً رقم   . العناٌة بالمخطوطات وطرق مناولتهاالٌونسكو -�3

 .2006بارٌس : الٌونسكو ، 
تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها فً مراكز المعلومات والتوثٌق محمد محمد. الهادي،-�5

 . 42. م، ص1988، مجلة المكتبات والمعلومات الؽربٌة ٌولٌو والمكتبات
. الرٌاض دار المرٌخ للنشر المخطوط العربً وشئ من قاضٌاهالمسفر عبد العزٌز بن محمد. �

 . 116، ص. 1991
 المذكرات�
حالة مخطوطات الخزانة : ق صٌانة وحفظ المخطوطات بالجزائرواقع وآفامنصوري أمحمد .  -�7

 .2007ر.رسالة ماجستٌر. علم الثار، جامعة الجزائر،البكرٌة بتمنطٌط ولٌة أدرا
 المقالت: �
 .1. المجلة العربٌة للمعلومات. العدد صٌانة الكتب والمحافظة علٌهالمحاسنً، سماء زكً.  -�8
. 3000العربٌة  مجلة ،لترمٌم فً المكتبة الوطنٌة الجزائرٌةتقنٌات الحفظ وا.خضراء ،سباح -�9

 . 2001، 3، ع2س
 الوٌبوؼرافٌا: �

دار الكتب المصرٌة. متاح علً الرابط -10
 http://www.darelkotob.org/ARABIC/HTM...s/RESTORAT.HTMالتالً:

 05/09/2014زٌارة ٌوم : 
 
 
 
 

http://www.darelkotob.org/ARABIC/HTM...s/RESTORAT.HTMمتاح
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 الجباري عثماني . أ
 جامعة حّمة لخضر

 وادي سوفخزانن الطرق الصوفية في التراث المخطوط ب
حصاء  (زاوية سيدي سالم العزوزية أنموذجا )جرد وا 

 

كان العمم في القرون الماضية بوادي سوف ُيدّون في القراطيس الورقية بمداد 
الوراقين، وقد تصدى ليذا الفن رجال ُعرفوا بالناسخين؛ وذلك لندرة الكتب المطبوعة، 
أو صعوبة الحصول عمييا بسبب بعد األقطار، وارتفاع التكاليف، وحالة الفقر التي 

انتشر التراث الفكري المخطوط في حواضر يعيشيا سكان الصحراء وسوف. ليذا 
وقرى وادي سوف، وخاصة في خزائن الطرق الصوفية المتواجدة في المنطقة، والتي 
عرفت رفوفيا أنفس الكتب والمؤلفات المخطوطة في شتى الميادين. ومن أعرق تمك 
م الطرق، الطريقة الرحمانية العزوزية، وزاويتيا التي تعرف باسم مؤسسيا "سيدي سال

م، وقد لعبت منذ نشأتيا دورا حضاريا وتعميميا 19العايب"، أسسيا في مطمع القرن 
بارزا، استقطبت الطمبة من كامل وادي سوف، وكذا المناطق المجاورة من النمامشة 
ووادي ريغ وغيرىما. ومن أجل االطالع والرسوخ في صنوف العموم، وحرص القائمين 

كتب المخطوطة ونسخيا، وتشجيع فقياء ومعممي عمى الزاوية عمى جمب العديد من ال
الزاوية خاصة، وسوف عامة؛ عمى تأليف الكتب والرسائل )المخطوطة( ونظميا 
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حصاء،  لالستفادة من عمميا. وسنحاول في ىذه المداخمة أن نقوم بمحاولة جرد وا 
وتصنيف، وذكر األىمية لكل مصنف لجانب من التراث المخطوط الموجود في 

 الزاوية.

 :أسيس الزاوية العزوزية السالمية بالواديت -1

تعد الزاوية من أتباع الطريقة الرحمانية التي يعود أصميا إلى الشيخ َمحمد بن 
، وكان من بين تالمذتو الشيخ "محمد بن 1عبد الرحمن الذي لقب بعد وفاتو "ببوقبرين"

الذي أخذ عمى عاتقو نشر الطريقة بالجنوب الشرقي، حيث أصبحت  2عزوز البرجي"
تنسب إليو وصار أتباع الرحمانية يعرفون بالعزووية. وقد زار الشيخ محمد بن عزوز 
وادي سوف قبل وفاتو، حيث نصبت لو خيمة في مدينة الوادي، ومكث بيا أربعة أيام 

متواصمة وأشيرىم "عمي بالميل" ناشرا لمطريقة، وكانت مراسالتو إلى مريديو في سوف 
من بمدة الزقم، والحاج أبوبكر، يذكرىم فييا باإلكثار من الذكر؛ لالرتقاء في سمم 

 .3التربية الصوفية. وعرفت الطريقة العزوزية الرسوخ والتوسع عمى يد سيدي سالم

أما تأسيسيا؛ فكان عمى يد المؤسس الشيخ "سيدي سالم العايب"، وىو سيدي 
حمد بن امحمد بن محمد بن نصر بن عطية الشريف من نسل أحمد الزاير سالم بن م

بن سيدي المحجوب دفين القيروان، وسيدي المحجوب ىذا ُيرفع نسبو لسيدي عبد 
السالم بن مشيش. وىو الذي يصعد نسبو الشريف إلى عبد السالم بن مشيش. ولد 

والدتو واسميا م، وتربى يتيما في حجر 1772ه/1186سيدي سالم بالوادي عام 
"مسعودة بنت ارويحة"، توفي عنو والده وىو في بطن أمو، وأصيب بالعرج في رجمو 
وىو ال يزال رضيعا في ميده؛ فصار يدعى لعرج أو العايب طوال حياتو. وكما كان 

 .4عميو رحمة ا يعتريو حال في صباه بذكر ال الو إال ا
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ورحل إلى نفطة من عمل الجريد لكسب المعيشة، وكانت حرفتو صباغا،  
وذىب إلى تونس؛ ال ندري كم بقي فييا، وكان أحد المجاذيب بيا كمما رأى سيدي 
سالم يقول: "سبحان ا ىذا سمطان الصحراء". ثم رجع لنفطة، وكان في الميل مداوما 

فعوا أمره إلى الخميفة في ذلك عمى ذكر ا بصوت عال مسموع؛ فأزعج الناس، فر 
الوقت؛ وقالوا لو أن رجال سوفيا ال يدعنا ننام طول الميل، فقال ليم الخميفة ماذا 

 . 5يصنع، فقيل لو أنو يذكر ا بأعمى صوتو؛ فطرده ورجع لبالده الوادي

وفي سوف ربط عالقاتو بزاوية طولقة الرحمانية العزوزية، وأخذ الطريقة عن 
حمد بن عزوز دفين البرج قرية من قرى الزاب من أحواز بسكرة، ثم الشيخ سيدي م

أخذ العيد الخموتي الرحماني العزوزي عمى العارف سيدي عمي بن عمر الطولقي 
وىو أخذىا عن الشيخ سيدي محمد بن عزوز البرجي، وىو أخذىا من الشريف، 

خذىا عن الشيخ وىو أ ،العالم العامل الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن باش تارزي
 عن وىو أخذىا ،سيدي محمد بن عبد الرحمن الفجطولي الزواوي األزىري الشريف

وىو أخذىا عن شيخ طائفة الصوفية الشيخ ، الشيخ سيدي محمد بن سالم الحفناوي
. لقد كان الشيخ سيدي سالم أميا قميل 6..سيدي مصطفى بن كمال بن عمي البكري

لصوفي، والخمق الفاضل، مما جعل الشيخ يختاره الثقافة، إال أنو يتسم بالسمت ا
مقدما عمى إخوان سوف الرحمانيين، فامتنع سيدي سالم أول األمر وقال لشيخو: ال 
أقدر عمى ذلك لعجزي وضعفي عن القيام بشروط التقديم، فقال لو ال بد من ذلك، 

تعالى فييا،  فأذعن سالم إلرادة شيخو، فقدمو حينئذ ثم قال لو، اجعل زريبة أذكر ا
واجعل أواني لماء الوضوء ففعل؛ ووضع بذلك نواة لزاويتو عمى شكل كوخ من 
الخوص يدعى في المنطقة بالزريبة، والتي تطورت الى زاوية في حدود 

 م. 1821ه/1236
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وقد صار كل من يمر بالزاوية يتوضأ من ذلك الماء، وتأتيو والدتو وتقول ما 
ي سيدي عمي بن عمر، فاىتمت الوالدة ألمره ورغم ىذا، فيقول ليا أمرني بذلك شيخ

شظف العيش التي كانت تعانيو ىذه األم الحنون، بأنيا كانت تقتات ىي وابنيا من 
غزل يدىا، أصبحت تجمع ما عندىا من الدقيق وتجعمو خبزا وتقدمو بين يدي 
الجماعة وكل من أتى ألجل الوضوء والصالة في ذلك المحل، وكان غالب الناس 

سخرون من فعمو، ويقول بعضيم أنى لو ىذا، وبعضيم يقول أنو مجنون، وكثرت ي
فيو األقاويل وىو صابر محتسب، وقد اشتكى ذلك لشيخو لما لحقو من األذى مرات 

 . 7عند زيارتو لو

غير أن الشيخ، شجعو وأخذ بيده بل أمره بتوسعة محل الصالة، وقد ساق ا 
ثيرة ال يفارقون محل مصاله. وقد حفروا بئر لو بعض الناس فصاروا في جماعة ك

الزاوية لموضوء الذي ىو شرقي المسجد، بعدما تعبت والدتو من اإلتيان بالماء 
لموضوء. ثم أمره شيخو في إحدى زياراتو لو، بأن يجعل مسجدا لمصالة، فقال 

 ، وبعد1831لمجماعة أن الشيخ أمرنا ببناء مسجدا، وتم بناء المسجد في حدود سنة 
ذلك بسنوات شيد منارة)الصومعة األولى( بأمر من شيخو عمي بن عمر البرجي، 
وىكذا عمى التدريج إلى أن أتم بناء الزاوية، التي دخل في خموة مكث فييا أربعة 

 . 8أشير

وقد سير سيدي سالم العايب عمى قضاء حوائج الناس، والسعي بالصمح بين 
مجاب الدعوة، كريما صبورا عمى أذاء المتخاصمين من األعراش، وكان رحمو ا 

الناس، وكان ال يخاف في ا لومة الئم، معتصما بربو ال يخاف الخمق وال ييابيم، 
وال يرىب المموك فكان يخاطبيم بصفاتيم، بحيث أنو جاءه بعض الجنراالت 

ا الفرنسيين لمزاوية، فقال لو الشيخ: يا كافر يا كافر، فقيل لو ىذا حاكم كبير، فقال 



233 

 

ىو الحاكم سبحانو وتعالى. كما حرص الشيخ سالم عمى إعداد أبنائو واالرتقاء بيم 
م، ودفن بزاويتو في وسط 1861ىـ/1277في منازل العمم، حتى وافتو المنية سنة 

 .9وادي سوف

 :شيوخ الزاوية خمفاء سيدي سالم -2

القرآن لقد ترك سيدي سالم ولدين فاضمين، قد نشآ في حجر والدىما، وحفظا 
ىـ. 1283العظيم حتى أتقناه وبرعا فيو، وبنتا اسميا "مسعودة" توفيت بالطاعون سنة 

-1839ىـ/1327-1255) 10"مصباح بن سيدي سالموأكبر ولديو الفقيو الورع "
م(، أمو تدعى "عمتي فاطمة الخادم" وىي أمة سوداء المون، كانت تخدم شيخو 1919

عمر منيا، وكان األمر كذلك فأنجبت لو كل سيدي عمي بن عمر، فقال لو تزوجيا وت
ذريتو. وقد سماه بيذا االسم الشيخ سيدي عمي بن عمر الطولقي أستاذ والده، تيمنا 

 .11بالنور الذي يشع عمييم، وتفاؤال بالمصباح الذي ينير لمناس دروب الخير

عاش الفتى بالزاوية في وسط متواضع؛ ألن الشيخ سيدي سالم عاش حياة  
إلعراض عن ممذات الدنيا، واإلقبال عمى التربية واالرتقاء، فاختار البنو الزىد وا

أحسن المعممين، ومتن صمتو بالعارفين با. بدأت رحمة الولد مصباح في طمب العمم 
بحفظ القرآن الكريم بالزاوية، واالحتكاك بالشيوخ الزائرين ليا، والمدرسين عبر رحابيا، 

رعية والمغوية، وال سيما حفظ المتون ودراسة شروحيا، وتمقى عنيم مبادئ العموم الش
ومن أىم شيوخو في مرحمة طمب العمم، نجد "الشيخ العربي بالغنبازي" وىو أول معمم 
بالزاوية، والذي تربطو عالقة المحبة والجوار بمؤسسيا سيدي سالم، فعمد إليو بتعميم 

وتعمم الفقو عمى "الشيخ أوالده، مصباح ومحمد الصالح حتى حفظا القرآن الكريم، 
عمي بن قديري" حيث برع في عمم الميراث وأصبح ال يجاريو فيو أحد، وقد أفاد الناس 

 . 12في قسمة التركات ومواريث العائالت في منطقة سوف وما جاورىا
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تمقن الشيخ سيدي مصباح الطريقة الخموتية عمى الشيخ "مصطفى بن عزوز" 
كون الشيخ مصطفى أكثر عمما من والده، فأراده بإذن من والده سيدي سالم؛ وىذا ل

أن يأخذىا عمى بيان واضح سميم، وتمقى الشيخ عمم السموك عمى شيوخ آخرين من 
أمثال: الشيخ "عمي بنعثمان" الذي تولى في مقام والده الشيخ عمي بن عمر؛ فكان 

صوفي سيدي مصباح ينيل من معين نصائحيم، ويتمقى المعارف الربانية، والسموك ال
النبيل من فيض تسديدىم، وجميل نصحيم وتوجيييم. وكان رحمو ا جيوري 
الصوت حسنو يميج بذكر إنشاد الطريقة وقصائدىا، وال سيما التي تشيد بمآثر شيوخ 
الطريقة الرحمانية، وخصوصا أعظم الشعراء في بالد الجريد الشيخ التارزي بن محمد 

. كما كان قواما 13بالقاسم بممشري الكوينيني بن عزوز، وقصائد فارس المديح الشاعر
مجتيدا في عمل البر، سخي الدمعة كثير البكاء شفيق عمى الخمق وحتى الدواب، 
كان كل ما راى جنازة يقول: "ال زلَت تسمع بيالك حتى تكون"، ال تيمو زخارف 
و الدنيا، بحيث يمبس غميظ الكتان، وينقبض من رؤية الحكام الفرنسيين. وكان رحم

 .14ا يحسن الكتابة قّل من يكتب مثمو

وقد سجل التاريخ أعماال متميزة زاوليا الشيخ مصباح في الزاوية، أوليا 
االشراف عمى الزاوية وىو في بداية عقد العشرينيات من العمر، حيث لم يتجاوز 

م خمفا ألبيو، وتولى إمامة مسجد والده 1861سنة تولى أمور الزاوية سنة  21عمره 
ناثا، فحفظ القرآن ابنو الوحيد أرب عة أعوام، واستطاع تحفيظ أبنائو القرآن ذكورا وا 

"محمد العربي"، كما تفطن لتعميم المرأة في وقت كان ُينظر ليا أنيا الحطابة والعاممة 
في البيت، وتمكن بتوفيق ا تعالى من تحفيظ ابنتو خديجة نصف القرآن، كما لقنيا 

حكام الفقيية الضرورية، وىي قيمة تحسب في خانة المآثر المبادئ األولية من األ
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النادرة التي قمما يجود بيا الزمان في تمك األوقات، فمن يفكر في تعميم النساء، 
 . 15فكانت بحق عمال خالدا

ويرجع لسيدي مصباح الفضل في إرساء قواعد التعميم القرآني بالزاوية، 
بعض أبناء الزاوية إلى تونس لالستفادة  والتشجيع عمى نيل العمم والمعرفة؛ بإرسال

من العموم، والتعمق في الحفظ وفيم المتون. كما كان يأخذ بأبناء الزاوية وأتباعيا 
نصحا وتوجييا، ومن تالميذه في طريق الرحمانية: شقيقو محمد الصالح الذي تكفل 

قرآن بالزاوية، بتربيتو ورعايتو، والشيخ العالم النحرير "الطاىر العبيدي" الذي حفظ ال
وأخذ الطاىر عن شيخو سيدي مصباح، وصار من كبار شيخ الزاوية، ومنيم أيضا 
الطالب "صالح بالحرزولي" الذي درس بالزاوية، وقد كان يؤم المصمين بالزاوية في 
صالة التراويح في زمن سيدي مصباح، وأخذ عنو األذكار، وتربى عمى يديو في 

مصباح حياة بسيطة في مجمميا، وقد قيل عنو أنو . عاش الشيخ 16السموك واألحوال
كاتم إال ما ظير منيا عمى يده دون إرادة منو، حيث يقول ابن العوامر: "جرى عمى 
طريق األشياخ الذين يكتمون أمرىم، وىو مقام عظيم يفتخر بو كل من لو أدنى 

 . وقد انتشرت الطريقة في عيده في الوادي والزقم17مسكة بأحوال القوم..."
. تزوج في حياتو 19وقمار إذ كان سي سعيد ىو مقدم الزاوية العزوزية بيا 18وكوينين،

أربعة نساء وىن: ىنية بنت محمد بن بالقاسم العشي، والصالحة بنت الساسي 
العشي، والثالثة مبروكة بنت أحمد بن خميفة المموشي من فريق أوال احميدة، والرابعة 

عشي من عرش الجبيرات، ولو منين العديد من ساسية بنت الحاج امحمد بن جابر ال
البنين والبنات. وقد امتد بو العمر حتى بمغ اثنين وسبعين سنة، وكانت وفاتو عميو 

، ودفن قرب 20م21/11/1919ىـ الموافق 1327شوال  6رحمة ا ليمة االربعاء 
 . 21ضريح والده بالزاوية
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"، من ي محمد الصالحسيدوالولد الثاني من أبناء سيدي سالم، ىو الشيخ "
م، وقد تنبأ لو أبوه برفعة الشأن، حيث كان يقول لخواصو، 1846ىـ/1263مواليد 

"سيكون البني ىذا شأن وأي شأن". تمقن الطريقة الخموتية الرحمانية العزوزية عن 
والده الشيخ سيدي سالم. وقد كان سي محمد الصالح بشوشا حميما رؤوفا، كثير 

كر النبي صمى ا عميو وسمم، وكثير البكاء والخشوع والشفقة التواجد عند سماعو لذ
عمى خمق ا، وحكى عن نفسو أنو ذبح حمامة فندم عن ذبحيا وكمما تذكرىا يقول 

 .22ال حول وال قوة إال با. ومن أقوالو: "من كانت ىمتو في بطنو ال يفمح أبدا"

دارتيا بعد وفاة أخيو األك بر الشيخ سيدي مصباح، وقد تولى شؤون الزاوية وا 
وقد أخذ تربيتو الروحية عن والده سيدي سالم كما ذكرنا، ثم عن الشيخ سيدي 

. وشيد الكثير من العمماء والصمحاء 23مصطفى بنفطة الذي كان يتردد عمى زيارتو
بعمو مقام الشيخ محمد الصالح، يقول عنو العالمة المؤرخ إبراىيم ابن عامر في 

ي بن عامر سقال الشيخ إبراىيم بن محمد السا في ما نصو: "مؤلفو البحر الطافح، 
"بالبحر الطافح في بعض فضائل سيخ الطريق سيدي محمد  ،في رسالتو المسماة

سنى والعز األقنى، غرة ذو المعارف والسر الوارف، والمقام األو: "ما نص ،الصالح"
، وتشرفت بحمولو البمدان، ؤيتو األنظارر من تحمت ب ،الزمان ووحيد العصر واألوان

شيخ الطريق،  ،المنيج الصالحو ذو البحر الزاخر والقدر الفاخر، واألسموب البديع 
سيدي محمد الصالح أدام ا بو آمين، نجل الولي الكامل المرحوم العامل، السائر 

الذي طار  ،واألفعال الجميمة السديدة ة،في أوضح طرق القوم، ذي المناقب الحميد
باع واالنتقاد، وتواضع لو أولوا األتي كل قطر وبالد، وأقر بعمو مقامو ذوو صيتو ف
ألعرج سيدي سالم نفع ا بو و بفروعو أبد اوالتعاظم، شيخ الطائفة  واالحترامالمكانة 

 . 24"..اآلبدين ودىر الداىرين آمين
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الشيخ ويضيف العوامر بأنو الزم سيدي محمد الصالح تنفيذا لوصية جده 
 )سيدي سالم( خدمة اوالد شيخو، الذي كان يحثيم عمى حمد ابن عامرسيدي م

تباعيم ويحضنا عمى ذلك غاية، ويقول: إنكم تنالون منيم إن شاء ا حقق ا ذلك أو 
تردد عمييم في الزيارة وأنظر في أآمين، فمن ا عمي بامتثال تمك الوصية وجعمت 

تبعيم ينال تحققت الشيء، وعممت أن مُ  أحواليم وسيرتيم وخدمتيم مدة طويمة إلى أن
فالزمت الشيخ سيدي محمد الصالح، حتى ظيرت لي الكرامات الخارقة  .بال ريب

ون أمرىم، يذيع األشياخ الذين جرى عمى طريق أدركت أنوو ، والمقوالت الصادقة
كم أسمفنا.  شياخ الذين يكتمون أمرىمجرى عمى طريق األخالفا ألخيو مصباح الذي 

في حياتو بسبعة نساء، فأولين حفصية بنت محمد االحويذق، والثانية الحادة تزوج 
بنت امزيو الحمدي، والزىرة بنت محمد بن عمي بن أحمد الحمدي، تركية بنت سيدي 
عزال بن اعمارة العشي، الزوجة الخامسة تركية بنت مسعود بن احميمة العشي، 

خيرة رقية بنت الصادق بن عمي بن والزىرة بنت مسعود الحاقة العشي، والسابعة واأل
دراج. ولو من أغمبين العديد من البنين والبنات. توفي عميو رحمة ا سنة 

 .25م1919ىـ/1335

وبعد وفاة الشيخ محمد الصالح تولى مشيخة الزاوية بعده ابن أخيو "محمد 
م الذي تربى في حجر والده وعمو، 1876ه/1294العربي بن مصباح" المولود عام 

تقن حفظ القرآن وغيره من العموم الشرعية، وواصل مسيرة أسالفو في القيام بشؤون وأ
م. وفي عيده 1945ه/1363سنة إذ توفي عام  28الزاوية والتعميم والطريقة مدة 

وعيد سمفو محمد الصالح انتشرت السالمية الرحمانية بكثرة في سوف ونواحييا، 
ئري، وتذكر اإلحصائيات الفرنسية التي وامتدت إلى الجنوب التونسي والجنوب الجزا
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ألفا بينما بمغ مجموع  21م أن عدد أتباعيا بمغ في الوادي نحو 1911وقعت سنة 
 .26مريد 86111الرحمانية في الجنوب 

ثر وفاتو خمفو ابن عمو الشيخ " " المولود محمد العزوزي بن محمد الصالحوا 
م الشريعة والعربية م، حفظ القرآن الكريم وبرع في عمو 1889ه/ 1318عام 

والتصوف، ولو تأليف حول أبناء األسرة السالمية، وبقي مجتيدا مع أخيو محمد 
الطاىر في خدمة الزاوية وطمبة العمم والقرآن حوالي ثالثين سنة قضاىا في المشيخة 

م. فخمفو أخوه الشيخ "محمد 1972ه/1392بكل كفاءة وتواضع إلى أن توفي سنة 
م الذي واصل مسيرة أسالفو 1911ه/1321ح" المولود في الطاىر بن محمد الصال

مع التواضع والزىد وتمقين األذكار وتعميم القرآن إلى أن توفي سنة 
، فخمفو الشيخ الحالي أخوه "سيدي الحسين بن محمد الطاىر" 27م1978ه/1398

م، وىو القائم بيا 29/14/1941ىـ الموافق 1359ربيع األول عام  22الذي ولد يوم 
سنة، وقد قام بالتجديد الكامل لمزاوية، وىو حريص عمى  35ن منذ ما يقرب من اآل

 . 28تعميرىا بالقرآن الكريم والعمم والذكر
 :الدور التنويري لمزاوية السالمية في سوف وجوارها -3

إن ظروف القمع االستعماري أدت بالجزائريين إلى االنكماش، وبزعماء الدين 
إنقاذه من الثقافة والمجتمع في وجو الغزو الثقافي  والتصوف إلى إنقاذ ما يمكن

ن االنقاذ بواسطة الحركة الميدوية )األشراف، المرابطون( قد  والحضاري الفرنسي. وا 
من نوع  29فشل، ولكن االنقاذ الروحي والفكري قد تواله كما أشرنا عمماء ومرابطون

لسالمية التي لعبت دورا رجال االخوة الرحمانيين. ومن ذلك فحول الزاوية العزوزية ا
مميزا في تعميم القرآن الكريم، وأصبحت مقصدا لمطمبة من كامل وادي سوف، وتعدى 

، وقد كان 30ذلك إلى بالد النمامشة ووادي ريغ وطمبة الزاب الشرقي وتقرت وتماسين
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ليم نظام داخمي، يضمن ليم من خاللو السكن واإلطعام. وأما نظام تمقي حفظ القرآن 
كان عمى أساس الطبقات، ومنيا: الطبقة األولى والثانية، والثالثة والرابعة، الكريم ف

والطبقة الخامسة والسادسة، والسابعة، وكل طبقة تضم عددا من الطمبة، والذين 
وصل بيم المطاف مع التدرج في الطبقات إلى حفظ القرآن كامال؛ وعمى ىذا 

ام الداخمي. وقد توافد عمى الزاوية األساس استطاعت الزاوية تأسيس تعميم يعتمد النظ
لمزيارة من خارج المنطقة من أقطار المغرب العربي ومصر من أىل العمم والصالح 
نجد: الشيخ إبراىيم البختري التونسي، والشيخ محمد بن حمد النفطي من عمماء 
الجريد، والشيخ العروسي بن عزوز، والشيخ المكي بن عزوز، والشيخ الخضر بن 

 .    31وغيرىم كثيرالحسين، 

ومنذ أن أسس سيدي سالم مدرستو القرآنية بالزاوية كأبرز األعمال المتميزة في 
عصره، وجمب ليا المعممين، واستقرت اإلمامة والتعميم القرآني في أوالد بكار بن 
احميدة، وتولى بكار في زمن سيدي سالم، وتداول أبناؤه وأحفاده، أحمد بكار إلى سنة 

فو ابنو العيد، الذي مكث في تعميم القرآن بالزاوية أزيد من ستين سنة، م، ثم خم1885
، وقد تخرج عمى يدييم الكثير من القراء 32وخمفو في ذلك إثر وفاتو ابنو محمد بكار

. ففي عيد سيدي صالح تخرج أكثر من مائة طالب حافظ، 33خاصة من وادي سوف
ُأثر عن سيدي مصباح وسيدي  وكان حفظا متقنا بشيادة العارفين من الحفاظ. ومما

محمد الصالح من بعده أنيم كانوا يقبمون رؤوس أبناء بكار، وعندما يقول أحدىم 
نما أنت الذي  ممتنعا باستحياء، ال ينبغي ذلك فأنت شيخي، يقول لو: "أنا ال شيء وا 

. وكما كانت 34تستحق التقدير؛ ألنك مألت لنا الزاوية والمسجد بالصالة والقرآن"
ة أيضا مالذا لكثير من عمماء المنطقة من معممين ومدرسين مثل: الشيخ عبد الزاوي
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الرحمن العمودي، والشيخ العربي بن موسى، والشيخ إبراىيم بن عامر، والشيخ 
 .35الطاىر العبيدي، وشقيقو الشيخ أحمد العبيدي، والشيخ محمد جديدي، وغيرىم

كعبة لمذين يريدون تمقي وقد كانت الزاوية مأوى لكل صادر ووارد، ومنارة و 
القرآن المجيد عمى نفقة الزاوية، وقد قّيد سي محمد بن عزوز في كتابو المذكور قوائم 
لمطمبة من الرجال عمى اختالف أماكنيم وأعراشيم، ولم يرتبيم كما يقول في أزمان 
ورودىم عمييا، غير أني ابتدأ بمن قرأ القرآن من العائمة، ثم أورد غيرىم. وأوليم 

يدي مصباح، وسيدي محمد الصالح، وسي محمد الطاىر بن محمد الصالح، وسي س
محمد العربي بن مصباح، وسي محمد الطيب بن محمد الصالح، وسي محمد 
الصادق بن محمد الصالح، ومحمد بن عزوز بن محمد الصالح، ومصباح بن محمد 

ن عزوز، الصالح، ومصباح بن محمد الصالح الثاني، ومحمد اليادي بن محمد ب
عبد الحفيظ بن محمد الصادق بن محمد الصالح، مصطفى بن محمد الصادق بن 
محمد الصالح، ومحمد العربي بن محمد العربي بن مصباح، وسي محمد الطاىر بن 
محمد الصالح الثاني. ولم يقتصر التعميم القرآني عمى الرجال، وىناك من النساء من 

خديجة بنت سي مصباح، وآمنة بنت محمد  تعممن القرآن في الزاوية، نذكر منيم:
 .36الصادق، ومايسة بنت محمد بن عزوز، وىن من بنات العائمة

ونجد من طمبة النمامشة، العديد من األسماء عمى اختالف أعراشيم، فيناك 
طمبة من أوالد ارشاش النمامشة، فأوالد عز الدين ثالثة عشر طالبا، وأوالد سميم 

بعارة عشر طمبة، وأوالد شعالة تسع طمبة، وأوالد بوشارب تسعة وثالثون طالبا، وال
أربع طمبة، وأوالد الغوار خمس طمبة، والخالفنة تسع طمبو، وأوالد كياتو ثماني طمبة، 
وأوالد لمبارك طالبان. ومن النمامشة الجالمدة، ذكر أوالد موسى منيم ثمانية عشر 

يم ثالثة عشر طالبا، وأوالد طالبا، والفجوج منيم ثماني طمبة، وأوالد حراث ومن
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بوقصة ومنيم ثماني طمبة، ومن أوالد احميده البرارشة ثالثة وثالثون طالبا، وُيحصي 
في مناسبة أخرى من طمبة ىذه القبيمة حوالي ستة وعشرون طالبا، ومن أوالد مسعود 

. ثم ذكر قائمة لطمبة من مختمف 37أحد عشر طالبا، ومن أوالد خميفة ثماني طمبة
راش واألماكن من سوف وخارجيا، تحتوي عمى تسعة وثالثون طالبا، فيناك األع

القماري والتاغزوتي والعبيدي والخمفاوي، والحركاتي، والنايمي، والبريكي، ومن بادس، 
 وتمرنات، وزردام وغيرىم.

ومن بين طمبة الزاب الشرقي، ذكر من أوالد بوحديجة خمسة عشر طالبا، ومن 
وىم: الحركات بن حمتين وسالم داد بن عبد ا، ومحمد بن أوالد اعمر ثمانية، 

بوعزيز، بالعشي بن الطيب بن لخضر، عمي بن لخضر بن الحشان، وعبد ا بن 
العموشي، والدراج بن عمي بن مبروك، وعمار بن أحمد بن عمار. ثم انتقل إلى تقييد 

تيا ثالثة عشر طالبا، طمبة وادي ريغ، وبدأ ببمدة زاوية سيدي العابد، وأحصى من طمب
ومن طمبة قرية تبسبست ستة عشر طالبا، ومن ابني أسود بتقرت قّيد ستُّ طمبة، في 

. وينتقل بعد ذلك إلى إحصاء طمبة 38حين دّون اسم ستُّ طمبة من أبناء تماسين
الوادي المركز حسب أعراشيم، وطمبة القرى المجاورة من عميش )قرى الرباح 

قمة( والطريفاوي؛ وقّيد من األولى عشر طمبة، ومن الثانية ست والبياضة والنخمة والع
طمبة. ثم ُيفصل في تصنيف طمبة الوادي الذين درسوا القرآن عمى أيمة الزاوية، 

 حسب الطبقات والقبائل، كما ىو موضح في الجدول اآلتي:

 39جدول يوضح عدد طمبة مدينة الوادي الذين تمقوا القرآن بالزاوية

 حسب القبائل واألعراشعدد الطمبة  

 عرش األعشاش أوالد احمد عرش المصاعبة الطبقات
 19 17 14 الطبقة األولى
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 16 19 / الطبقة الثانية
 29 / / الطبقة الثالثة
 16 / / الطبقة الرابعة

 15 / / الطبقة الخامسة
 11 / / الطبقة السادسة
 39 / / الطبقة السابعة

 144 26 14 المجموع

 طالبا 184 الكمي المجموع

 :  نماذج من التراث المخطوط بالزاوية -4

أنشأ الشيخ الحالي لمزاوية مكتبة ضخمة واسعة جامعة لمختمف العموم، يستفيد 
منيا الطمبة والباحثون، ويقوم عمى شؤونيا اآلن ابنو "محمد بن الحسين"؛ وذلك 

دخال المعموماتية المعاصرة بالسعي عمى تزويدىا بالمراجع الجديدة، والكتب النفيسو  وا 
لتعميم االستفادة، فجزاىم ا عنا خير الجزاء. كما تزخر الخزانة السالمية بعدد ىام 
من الكتب المخطوطة في شتى صنوف العموم، يرجع بعضيا إلى عيود قديمة، سعى 
القائمين عمى الزاوية لجمبيا واالستفادة من عمميا، ومن خالل تفحصنا، وجدنا بعضا 

ن المخطوطات مثبت عمى أغمفتيا من الداخل أسعار المخطوط؛ ويظير أن أىل م
الزاوية ومحبييا، كانوا يخصصون مبالغا لشراء أنفس الكتب، وىذا ليس غريبا عن 

 من نذروا أنفسيم لخدمة القرآن والعمم، ومن تمك المخطوطات:
 المؤلف: إبراىيم بن محمد الساسي العوامري السوفي 

 السالكين وداللة السائرين لمنيج المقربين العنوان: تحفة
 الموضوع: التصوف
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البداية: بعد البسممة، يقول العالمة العوامر، الحمد  الذي أزال الران عمى قموب 
العارفين، وأبرز من سماء الذات نور شموس األسماء لوصول السائرين، وأخرج فؤاد 

و أن الشيخ ألفو رغبة لطمب بعض األحباب من ضيق االحتجاب إلى النور المبين. ويبد
المحبين كما يقول، والكتاب في عشرة أبواب مع الخاتمة، الباب األول في كيفية العيد 
والتمقين ووصية الشيخ لممريد بعد العيد، والباب األخير في النفوس وتقسيميا وأوصافيا 

 واألسماء التي يستعمميا السالك في كل نفس. 
 الناسخ: المؤلف

 27المسطرة: 
 سم 16×25المقياس: 

 الخـط: مغربي جّيد وبمون بني، عناوين األبواب باألحمر.  
 الوضعية: كامـل

   .المؤلف: إبراىيم بن محمد الساسي العوامري السوفي 

 العنوان: قالئد الدر في بعض ما يتعمق بالبسممة من السر. 
 الموضوع: الفقـو.

البداية: الحمد  الذي شرح صدورنا إلى فيم األسرار، ونور قموبنا بساطع نور جالئو، 
ثم يصمي عمى النبي)ص(، ويضيف بأن ىذا الُمَؤلف فوائد جمة جمعتيا من أحاديث 

 صحيحة وكتب صبيحة.  
 الناسخ: المؤلف

 16المسطرة: 
 سم 18×25المقياس: 

 الخـط: مغربي وبمون بني)الدواة(، 
 الوضعية المادية: أوراق ناقصة.

 .المؤلف: إبراىيم بن محمد الساسي العوامري السوفي 
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 العنوان: ىذه رسالة األصول الحسان لما بو ثبوت صوم رمضان.
 الموضوع: الفقـو

البداية: بعد البسممة والصالة عمى النبي)ص(، يقول: الحمد  كمف اإلنسان بصوم 
عن األديان. ثم يسرد الكاتب سبب تأليفو ليذه الرسالة بما رمضان وأمره فيو بالتباع ليميز 

نصو، قد وقعت مسألة بمحضرنا ومسمعنا قبل ىذا اليوم فيما يتعمق بعدول الوقت وثبوت 
الصوم، ورأيت بعضا من أىل عصرنا قد اغترفوا بشفاشق التدنيس، فاستطيبت انتشال 

 األمر بالمعروف والنيي عن المنكر.   
 بالعبارة، والختم لنا وليم الحسنى آمين والحمد  رب العالمين. النياية: يختم

 الناسخ: المؤلف
 21المسطرة: 
 سم 18×25المقياس: 

 الخـط: مغربي جّيد وبمون بني، بداية الفقرات بالمون باألحمر.  
 الوضعية: كامـل.

 .المؤلف: إبراىيم بن محمد الساسي العوامري السوفي 

 البسممة والتقميد.العنوان: تعميق في كمم 
 الموضوع: الفقـو.

البداية: بعد البسممة والصالة عمى النبي)ص(، يقول ىذا تعميق منقح في حكم البسممة 
 في الصالة المفروضة؛ واختالف األيمة في ذلك وأدلتيم، وحكم التقميد.

 عدد األوراق: سبعة أوراق
 الناسخ: المؤلف
 تاريخ النسخ:
 16المسطرة: 
 سم 18×25المقياس: 
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 الخـط: مغربي جّيد وبمون بني، عناوين األبواب باألحمر.  
 الوضعية: كامـل. 

 مخطوطات أخرى: -ب
 .المؤلف: الشيخ عبد القادر الجيالني 

 العنوان: دالئل الخيرات ومفتاح كل خير وبر)والمشيورة بالدالئل القادرية(.
 الموضوع: الذكـر. 

 الشارح: عبد الغني الدمشقي.  
عد البسممة، يفتتح باآلية الكريمة: ﴿ لقد جاءكم رسول عزيز عميو ما عنتم البداية: ب

 حريص عميكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾. 
 ورقة 39عدد األوراق: 

 الناسخ: عبد الغني الدمشقي.
 سم 18×25المسطرة: 
 27المقياس: 

 الخـط: مشرقي جّيد وبمون بني.  
 الوضعية: كامـل.

  الواحد.المؤلف: عبد ا بن عبد 

 العنوان: عقال الشوارد في نقل الفوائد.
 الموضوع: القضاء.

البداية: الحمد  العدل الذي ال معقب لحكمو وال مرد لقضائو،... وبعد فيذا شرح 
وجيز عمى رجز اإلمام القاضي أب بكر محمد بن عاصم رحمو ا تعالى، قصدت بو حل 

ار... متوخيا في ذلك أسعد النقول متجافيا ما يحتاجو إليو من ألفاضو إلى الحل واالقتص
 كل طريق التطويل الُمِمل واإليجاز المخل.    

 الناسخ: المؤلف
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 21المسطرة: 
 سم 16×21.5المقياس: 

 الخـط: مغربي جّيد وبمون بني وباألحمر.  
 الوضعية: كامـل ومجمد.

  .المؤلف: أحمد بن محمد البشير الفاسي الشيير بالخرازي 

 لقصد النافع لبغية الناشئ والبارع في شرح الدرر الموامع.العنوان: ا
 الموضوع: السنـة.
 الناسخ: المؤلف

 27المسطرة: 
 سم 14.5×22المقياس: 

 الخـط: مغربي جّيد وبمون بني، عناوين األبواب باألحمر.  
 الوضعية: كامـل ومجمد.

 .المؤلف: محمد بن قاسم السجمماسي 

 لنظم األعمال الفاسية.العنوان: الجزء األول من شرح 
 الموضوع: الفقـو.

 البداية: بعد البسممة والحمد، صدر الكتاب بأبيات شعرية جاء في مطمعيا.
 من شاء رشده عمى خير العمل            الحمد  الذي بالحـق دل 

 الناسخ: المؤلف
 تاريخ النسخ:
 25المسطرة: 
 سم 17×21المقياس: 

 الخـط: مغربي جّيد وبمون بني.
 الوضعية: كامـل.
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 .المؤلف: عمي بن عبد الرحمن السكتاني 

 العنوان: حاشية الكتاني عمى العقيدة الصغرى لسيدي محمد بن يوسف السنوسي.
 الموضوع: عقيـدة.

البداية: بعد الحمدلة والصالة عمى النبي )ص(، يقول: أما بعد فيذا تقييد قصدت بو 
أن يستصحب الطالب من ألفظ شرح العقيد بعون ا وتوفيقو إلى تبيين ... ما عسى 

 الصغرى لإلمام أبي عبد ا سيدي محمد بن يوسف السنوسي.   
النياية: كمل الكتاب المبارك بحمد ا وحسن عونو عل يد كاتبو عمي بم عمر بن 

 الحمادي غفر ا لو ولولديو ومشايخو ولجميع المسممين أجمعين.
 الحمادي.الناسخ: الحاج عمي بن عمر بن 

 ه.1169ذي القعدة  11تاريخ النسخ: األربعاء 
 23المسطرة: 
 سم 16×22المقياس: 

 الخـط: مغربي وبمون بني، العناوين باألحمر.  
 الوضعية: كامـل غير مجمد.

 .المؤلف: العالمة سيدي محمد الخرشي 

 العنوان: شرح العالمة سيدي محمد الخرشي عمى مختصر خميل. 
 الموضوع: فقـو.

 ناسخ: محمد الكبير بن عرف بن عبد الرحمن بن محمد الدين.ال
 ىـ.1189ربيع الثاني  24تاريخ النسخ: األحد 

 27المسطرة: 
 سم 17×24المقياس: 

 الخـط: مغربي جّيد وبمون بني، عناوين األبواب باألحمر.  
 الوضعية: كامـل، واجو الكتاب مفقودة.
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  الحسني.المؤلف: محمد ابن أبي القسم الشريف 

 الموضوع: الفقـو.
البداية: يختم بالدعاء فيقول، غفر ا لكاتبو وكاسبو ومن نظر فيو والداعي لنا ولوالدينا 

 ولجميع المسممين بالمغفرة والرحمة وال حول وال قوة إال با.
 الناسخ: الطاىر بن سيدي محمد الصالح بن سيدي سالم

 ىـ.1269جمادى األولى  13تاريخ النسخ: 
 27المسطرة: 
 سم 15.5×21المقياس: 

 الخـط: مغربي جّيد وبمون بني، عناوين األبواب باألحمر.  
 الوضعية: كامـل ومجمد.

 .المؤلف: عاشور بن محمد الممقب بكميب اليامل 

العنوان: القصيدة الرائية الكاممة المعروفة بـ حسن األمل في فضل الشرف المجرد عن 
 العمل.

 ف.الموضوع: مدح األشرا
البداية: بعد البسممة والصالة عمى النبي )ص(، ىذه قصيدة رائية من بحر الكامل، 
لجامعيا الحقير الفقير الخامل عاشور بن محمد...وبكم نسبتي بالوالء والحب إلييم 

بيتا فيما ليم  775)األشراف( حممتني الغيرة الربانية عمييم، عمى ىذه القصيدة المشتممة 
 ولدييم.   
كممت )كذا( القصيدة الرائية فضل الشرف المجرد عن العمل والرد عمى الحاكم  النياية:

 عميو بالسقوط من عين االعتبار، بعون ا الكريم الجواد الستار.
 الناسخ: المؤلف

 ىـ.1313تاريخ النسخ: الخميس الفتح من شعبان 
 17المسطرة: 
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 سم 16×21المقياس: 
 الخـط: مغربي جّيد وبمون بني، مؤطرة باألحمر.  

 الوضعية: كامـل.
  .المؤلف: الشيخ سالمي مصطفى 

 العنوان: الدر المصفى من تقاييد الشيخ سالمي مصطفى.
 الموضوع: عام.

 الناسخ: رّتب مادتو وعمق عميو األستاذ عمي غنابزية.
 م.2111تاريخ النسخ: سبتمبر 

 28المسطرة: 
 سم 21×29المقياس: 

 الخـط: عادي، نسخة مصورة.  
 الوضعية: كامـل.

 .المؤلف: عمي بن محمد بن عبد القادر بن المصطفى العرنيسي 

 العنوان: شرح العالمة الخرشي "وىو مبدوء من باب الزكاة"
 الموضوع: الفقـو.

 البداية: بعد البسممة والصالة عمى النبي )ص(، باب الزكاة 
 الناسخ: المؤلف

 ىـ.1279ذي القعدة  12لنسخ: السبت تاريخ ا
 22المسطرة: 
 سم 16.5×23المقياس: 

 الخـط: مغربي جّيد وبمون بني، عناوين األبواب باألحمر.  
 الوضعية: كامـل ومجمد.

 ... :المؤلف 
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 العنوان: مصحف شريف كامل.
 الموضوع: قرآن كريم.

 غربي.الناسخ: محمد الصغير بن محمد الطيب بن الحاج اعمارة بن 
 27المسطرة: 
 سم 16×25المقياس: 

 الخـط: مغربي جّيد وبمون بني)الدواة(.
 الوضعية: كامـل ومجمد.

وجممة القول نقول أن، خزانة المخطوطات بزاوية سيدي سالم العزوزية تزخر بتراث 
نادر ال يزال بكرا يحتاج إلى الدراسة والتحقيق، وخاصة في ميدان الفقو والعبادات. وعمى 

م من العناية التي يحضى بيا ىذا التراث من القائمين عمى الزاوية؛ إال أننا وجدنا منيا الرغ
من أصبح عبارة عن حزم أوراق تالفة، لم نجد عنيا معمومات كافية لذا أىممنا ذكرىا. ونذكر 
الباحثين والميتمين بالتراث المخطوط، عمى االىتمام بخزائن الزوايا في سوف جردا وتحقيقا 

 فا. وتصني
 الهوامش:

 .67، ص. 2009م، دار البصابر، الجزابر 1871 ثورة الباشاؼا المقرانً والشٌخ الحداد عامٌحً بوعزٌز،  -1

، مطبعة بٌٌر فونتاتة 2، ج. تعرٌؾ الخلؾ برجال السلؾللمزٌد حول ترجمة الشٌخ، ٌنظر: أبو القاسم الحفناوي،  -2

 . 480-475ص. -، ص1906الشرقٌة، الجزابر 

رسالة لنٌل درجة الماجستٌر فً  م،19مجتمع وادي سوؾ من خالل الوثائق المحلٌة فً القرن علً ؼنابزٌة،  -3

 .181، ص. 2000/2001التارٌخ الحدٌث والمعاصر، جامعة الجزابر، 

؛ عبد الباقً مفتاح، 4موجود بزاوٌة سٌدي سالم، الوادي، ص. . مختارٌخ زاوٌة سٌدي سالم، محمد بن عزوز،  -4

 . 174، ص. 2005، دار الولٌد، الوادي ضواء على الطرٌقة الرحمانٌة الخلوتٌةأ

 .5-4محمد بن عزوز، المصدر السابق، ص ص.  -5

 .392-391ص ص.  ،أبو القاسم الحفناوي، المصدر السابق -6

 .7-5محمد بن عزوز، المصدر السابق، ص ص.  -7

 .9-7المصدر نفسـه، ص ص.  -8
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الحركة اإلصالحٌة بوادي سوؾ نشؤتها ؛ موسى بن موسى، 19-15محمد بن عزوز، المصدر السابق، ص ص.  -9

م، رسالة لنٌل درجة الماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطٌنة 1939-1900 وتطورها

 .88، ص. 2006

بً، وهً كلمة شرؾ وتبجٌل وبر ووفاء للوالد فً سوؾ، وقد اشتهر عند أهله بلقب "اباٌا الكبٌر"، واباٌا تعنً أ -10

الشٌخ سٌدي مصباح بن وتتحول األبوة إلى جمٌع الناس الذٌن ٌكنون له فً نفوسهم االحترام والتقدٌر. علً ؼنابزٌة، 

 .  6، ص. 2009، مطبعة مزوار، الوادي سالم ومآثره فً الزاوٌة السالمٌة بوادي سوؾ

األمة فً زاوٌته )سٌدي سالم( بالوادي، وأراد اهداءها لشٌخه علً بن عمر، فؤخذها معه  وقد قٌل كانت تخدمتلك -11

 .  5فً إحدى زٌاراته لشٌخه، فقال له أرجعها وادخل بها وسوؾ تعمر منها. ٌنظر: المرجع نفســه، ص. 

 .8-6..، ص ص. الشٌخ سٌدي مصباح؛ علً ؼنابزٌة،30-19محمد بن عزوز، المصدر السابق، ص ص.  -12

 .15..، ص. الشٌخ سٌدي مصباحعلً ؼنابزٌة،-13

 .21-19محمد بن عزوز، المصدر السابق، ص ص.  -14

 .21-20..، ص ص. الشٌخ سٌدي مصباحعلً ؼنابزٌة،؛ 32نفســه، ص.  -15

 .24-22..، ص ص. الشٌخ سٌدي مصباحعلً ؼنابزٌة، -16

، مطبعة بٌكار وشركابه، الطرٌقة سٌدي محمد الصالحالبحر الطافح فً بعض فضائل شٌخ إبراهٌم العوامر،  -17

 .36ه، ص. 1323تونس 

18- AHMED NADJAH , LE SOUF DES OASIS , EDITION LA MAISON LIVRE, 

ALGER 1971 , P.126.  

 .154أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص.  -19

 .33-30محمد بن عزوز، المصدر السابق، ص ص.  -20

 .21. نفسـه، ص -21

 .29نفسـه، ص.  -22

 .19-18، ص ص. 2000، شركة مزوار للطباعة، الوادي أعالم من سوؾسعد العمامرة وأحمد منصوري،  -23

 .391-390ص ص.  ،أبو القاسم الحفناوي، المصدر السابق-24

 .37-24محمد بن عزوز، المصدر السابق، ص ص.  -25

 .182عبد الباقً مفتاح، المرجع السابق، ص.  -26

 .28، ص. 2010، مطبعة مزوار، الوادي الشٌخــاننفســه، الصفحة نفسها؛ عاشوري قمعون،  -27

 .182عبد الباقً مفتاح، المرجع السابق، ص.  -28

-269، ص ص. 2007، دار البصابر، الجزابر 5، ج. أبحاث وأراء فً تارٌخ الجزائرأبوالقاسم سعد هللا،  -29

270. 
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، تصدر عن 1، ع. حولٌة المإرخالتعلٌمً لزاوٌة سٌدي سالم الرحمانٌة بوادي سوؾ"  إبراهٌم مٌاسً، "الدور -30

 .313-312ص. -، ص2002اتحاد المإرخٌن الجزابرٌٌن، الجزابر 

 . 89موسى بن موسى، المرجع السابق، ص.  -31

 .183عبد الباقً مفتاح، المرجع السابق، ص.  -32

 .182علً ؼنابزٌة، المرجع السابق، ص.  -33

 .22-21..، ص ص. الشٌخ سٌدي مصباحعلً ؼنابزٌة، -34

 نفســه، الصفحة نفسها. 35

 .57-56محمد بن عزوز، المصدر السابق، ص ص.  -36

 .90، 67-57نفســه، ص ص.  -37

 .75-71نفســه، ص ص.  38

 .89-77نفســه، ص ص. 39
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